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Kauza most: stále viac kamiónov

Híd-ügy: egyre több a kamion

Premávka kamiónov cez most Márie Valérie stále narastá. Už pomaly deň neprejde bez toho, aby človek nestretol podobný dopravný prostriedok na moste. Podľa nami opýtaného inžiniera, prechod
takýchto vozidiel neprospieva mostu. Kamionisti by možno prestali
premávať po moste zavedením mýtneho.

A Mária Valéria híd kamionos forgalma egyre csak növekszik. Szinte
már nincs olyan nap, amikor az ember ne találkozna ilyen járművel.
Az általunk megkérdezett hídmérnök szerint mindez nem tesz jót a
hídnak, a tehergépjárművet vezetők pedig külön díj bevezetésével
tennék „szabaddá” az átjárást.
Régóta húzódó, s egyre súlyosabb problémáról van szó, melynek megoldása egyre sürgősebbnek tűnik. Nemcsak helyi fuvarozók, de cseh,
bolgár, román, lengyel kamionosok is használják a hidat, holott 3,5 tonna súly feletti járművekkel tilos felhajtani. Mindezt az esztergomi oldalon egy jól látható kamera is szemléli, mégis, ez sem riasztja vissza a
szabályszegőket. Itt egyébként csak a híd közvetlen közelében van tiltó
tábla, így az, aki felhajt, már nem tud hol visszafordulni. Persze, a környékbeliek közül mindenki tisztában van a játékszabályokkal. Ráadásul
a bolgár, román, lengyel kamionosok szeretik a „cseles” megoldásokat,
térítésmentes kis utakat, mindenhol spórolni akarnak. A szlovákiai levezető szakaszon már látszik az idő múlása: több kátyú is „díszeleg” a nem
kamionos forgalom számára tervezett szakaszon.

Jedná sa o závažný a dlho pretrvávajúci problém, ktorý treba súrne vyriešiť. Nie len miestni prepravcovia, ale už aj českí, bulharskí, rumunskí
a poľskí kamionisti používajú most, kde platí zákaz vjazdu pre vozidlá ťažšie ako 3,5 tony. Vodičov neodradí ani kamera umiestnená na
ostrihomskej strane mosta. Zákazová tabuľa na ostrihomskej strane je
umiestnená tesne pred výjazdom na most. Potom sa už nevedia kamióny otočiť. Domáci sú si vedomí pravidiel. Ale aj bulharskí, rumunskí
a poľskí vodiči majú radi „chytré“ riešenia, rôzne vedľajšie cesty, kde
sa dá usporiť. Pri zjazde z mosta na slovenskej strane už teraz vidieť
pôsobenie času. Cestu pre osobné autá „zdobia“ výmole.
Nákladné vozidlo môže mať aj 40 ton
Navštívili sme aj firmy zaoberajúce sa prepravou. Jeden z nich zopakoval známu skutočnosť, že smerom na Šahy je zlá cesta a je to približne
200 kilometrová obchádzka. V Komárne je povolených 20 ton, preto
plne naložené kamióny ani tam nemôžu prejsť. Zostáva prechod Medveďovo-Győr. Keď sčíta náklady na pohonné hmoty a diaľničný poplatok, je ešte stále lacnejšie zaplatiť pokutu. Ukážme si to na príklade.
Smerom na Šahy sa zvýši spotreba o 60-70 litrov, to znamená 110 eur
navyše. Poplatok za používanie cesty je na tomto úseku nízky, približne
10 eur. Spolu to znamená 120 eur navyše. Ak si zvolí kratšiu cestu cez
most a chytia ho, zaplatí pokutu 60 eur, ale toľko mu ešte aj zostane. Problém je aj dodržanie povolenej týždennej a dennej jazdy bez
oddychu. „Obchádzka trvá aj dve hodiny, za čo napríklad v Nemecku
môžu dostať pokutu až vo výške 1000 eur. Mnohí miestni prepravcovia
parkujú na platenom parkovisku v Ostrihome. Poznám aj takých, ktorí
denne aj s nákladom dvakrát prejdú cez most. Občas aj ja musím prejsť
kvôli servisu vozidla, vtedy mám žalúdok od nervozity úplne stiahnutý“
- povedal dotyčný a poznamenal, „ale ešte ma nikdy nechytili“. Váha
kabíny kamióna je 7,5 tony (ako u autobusu), s prívesom spolu váži aj
15 ton. Náklad váži maximálne 24-25 ton, celková váha môže dosiahnuť až 39-40 ton. Od Pischné Katona Zsuzsanny, stavebnej inžinierky
Krajského riaditeľstva správy ciest Komárňansko-ostrihomskej župy,
sme sa dozvedeli, že nosnosť mosta je 22 ton. A na prídavok ani šírka a
ani dlažba vozovky nie je prispôsobená pre kamiónovú dopravu.
Kamiónová preprava neprospieva mostu
Navštívili sme aj mostného inžiniera Zoltána Agócsa. Podľa jeho slov
preprava kamiónov určite neprospieva mostu. Mieru spôsobenej škody by sme mohli zistiť statickou kontrolou. „Bolo by treba uskutočniť
kontrolné statické meranie, v rámci ktorého by sa prezreli všetky tri
polia a mohlo by sa zistiť, koľko rezervy je ešte v konštrukcii a v hlavných pilieroch.
pokračovanie na 3. strane

Akár 40 tonna is lehet egy megrakott tehergépjármű súlya
Lapunk fuvarozással foglalkozókat is megkeresett. Az egyikük elismételte azt a tényt, hogy Ipolyság felé rossz az út, zötykölődniük kell,

ráadásul majd 200 kilométeres a kerülő. Komáromban 20 tonnás a súlykorlátozás, teli rakodva itt sem szabad(na) áthajtani, így Medve-Győr az
az átkelő, amelyet használni tudnak. Mint mondta, ha összeadja az üzemanyag- és pályadíjat, inkább büntetést fizet, mintsem kerüljön, mert
még mindig jól jár. Nézzünk egy példát. Ipolyság felé 60-70 literrel több
a fogyasztás, mely 110 eurós pluszköltséget jelent. Az útdíj ezen a szakaszon alacsony, körülbelül 10 eurónyi összeget tesz ki. Így 120 euró a
többlet.
folytatás a 2. oldalon
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A két kamion esete
a híddal
10 éves a Mária Valéria híd! Nem
tudom, ki hogy van vele, de számomra ez egy igazán fontos, talán nem túlzás azt állítani, szívbe
markoló ünnep. Mindezt az érzést
azok, akik részt vettek a városnapok
nyitányán, a galériában és a múzeumban tartott kiállítás megnyitón,
maguk is átélhették. Megható volt
látni, ahogy egy kisfilmben, a soksok éves várakozást követően épül a
híd, s ahogy közeledik, majd összekapcsolódik a két utolsó elem, s vele
együtt két város, két ország, két nép.
E képsorok láttán gondolatok hada
kavargott a fejemben. Így például a
már elcsépelt témának számító szlovák-magyar kapcsolat rossz vagy
éppen megfelelő szintje, a politikusok sokszor meggondolatlan (vagy
nagyon is átgondolt), majd nagy
vitát kavaró nyilatkozatai. Vagy a
vegyes házasságok és azok gyümölcsei, a kis ember, aki nap mint nap
áthalad a hídon, közben szidja a
szlovákot (mert mindent felvásárol
a Tescóban), a jaffást – a magyart,
mert nem tud vezetni és így sorolhatnám…
De vegyünk egy éles kanyart. Természetesnek vesszük, hogy van hidunk, holott alig néhány kilométerre tőlünk, így például Ipolypásztón,
vagy Helembán hosszú évek óta
küzdenek azért, hogy egy sokkal
kisebb költségvetésű szerkezet ívelhessen át az alig pár méter széles
Ipolyon. A megnyitók után hazafelé
tartok. Elém tárul a Mária Valéria
híd látványa. Bizonyára több 100,
1000 jármű hajtott át aznap rajta. A
kérdés csupán az, hogy a járművek
közül mennyi volt kamion? Merthogy a pátoszi hangulatból néhány
másodperc alatt két, dupla pótkocsis kamion találkozása hajított
vissza a jelenbe. Szinte döcögve
tudtak, vagy mertek a híd közepén
elhaladni egymás mellett. Mert ugye
a mi szűk hidunk egy biciklissel való
találkozást szembeforgalom esetén
is nehézkessé tesz. A 22 tonnás teherbírásról már nem is beszélve.
Egy középnehéz tehergépkocsi súlya
üresen 15 tonna körül mozog. Rakománnyal együtt több mint 40 tonna
lehet, ezt kettővel megszorozva már
80-nál járunk. Heti egyszer-kétszer
biztosan találkozom kamionnal.
Rendszeresen használják a hidat.
Én tényleg mindent megértek. Azt is,
hogy nincs pénzük, idejük több 100
kilométert kerülni. Meg amúgy is,
gazdasági válság volt, van, s lesz is.
Azt viszont már nehezebben értem
meg, hogy a fenébe nem lehet viszszaszorítani, vagy megoldást keresni e jelenségre. Pedig a kamionosok
kerülés ellenes kedve könnyen elvehető, úgy, ahogy könnyen megkereshető lenne a mindenki számára
elfogadható megoldás. Az érintettek
(s ez alatt nemcsak a kamionosokat
értem) pedig röhögnek a markukba.
Van is min szórakozni! Főleg, ha
egyszer, ne adj Isten, valami történik a híddal…
K.-Sz.É.
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Ha a tiltott utat választja a sofőr, s ha elkapják, 60 eurós büntetést kell fizetnie, de ugyanennyi még mindig
a zsebében marad. Problémát jelent az is, hogy adott a heti menetidő, illetve az, hány órát vezethetnek pihenő nélkül egy huzamban. „A kerülő minimum kétórányi pluszt jelent, amiért Németországban akár 1000
eurós büntetést is kaphatunk. Sok környékbeli kamionos egy őrzött esztergomi parkolóban parkol, így oldja
meg a helyzetet. Tudok olyanokról is, akik naponta kétszer, rakománnyal együtt hajtanak át a hídon. Néha
muszáj átjönnöm, mondjuk szervizelés miatt, ilyenkor görcsbe rándul a gyomrom” – mondta az érintett,
majd megjegyezte: még sosem kapták el. A kamionostól megtudtuk, hogy a fülke súlya 7,5 tonna (mint egy
buszé), pótkocsival együtt 15 tonnát nyom egy ilyen jármű. A rakomány maximum 24-25 tonna lehet, így
az összsúly akár a 39-40 tonnát is elérheti. A Magyar Közút Kht. Komárom- Esztergom Megyei Igazgatóságának hídmérnöke, Pischné Katona Zsuzsanna elmondta, a híd üzemi teherbírása 22 tonna. Ráadásul sem a
szélessége, sem pedig a burkolata nem a kamionok számára lett kifejlesztve.
A kamionos forgalom nem használ a hídnak
Lapunk Agócs Zoltán, hídmérnököt,
a Mária Valéria híd tervezőjét is megkereste. Szavai szerint a kamionos
forgalom biztosan nem használ a
hídnak. Azt, hogy milyen mértékben károsítja, egy statikai analízis során lehetne eldönteni. „Egy
ellenőrző vizsgálatot kellene elvégezni, amely során tanulmányozni
kellene mind a három mezőt, és
megnézni azt, mennyi tartalék van a
pályaszerkezetben és a főtartókban.
A pályaszerkezetben a legtöbbször
van rezerva, a főtartókban már nem
biztos” – vélekedett, majd megjegyezte: problematikusnak a szélső
mezők számítanak, amelyek még
szegecseltek és a 19. század végétől
elemei a hídnak. Agócs szerint egy
komoly szakvéleménnyel azt is meg
A régi és az új szegecsek
lehetne állapítani, hogy megerősíthető-e a szerkezet annyira, hogy elbírja a teherforgalmat. „Több megoldás is létezik. Így például a kamionok
teljes kizárása, vagy a híd megerősítése. További, olcsóbb lehetőség az egyes elemek, rudak tartalékainak a
feltérképezése, mely által kiderülne, mit bír a híd. Ha pedig pozitív eredmény születne, meg lehetne állapítani a játékszabályokat, így például azt, milyen távolságban haladhatnak egymástól a kamionok” – sorolta a
lehetséges megoldásokat a mérnök.
A rendőrség nem rendelkezik statisztikával
Mivel több érintett, vétlen szemlélő is állítja, napi jelleggel használják a hidat a tehergépjárművek, a rendőrségnél arról érdeklődtünk, hogy 2001-től hány tilosba járót füleltek le. A Nyitra-megyei rendőrkapitányság
sajtószóvivője, Božena Buchterová lapunknak elmondta, nem rendelkeznek ilyen statisztikával. „Amennyiben valaki megszegi a behajtani tilos táblát, 60 eurós helyszíni büntetésre számíthat. Ha komolyabb szabálysértésre kerülne sor, a törvény szerint jogi útra terelődhet az ügy“ – mondta a szóvivő, aki arra sem tudott
válaszolni, hogy ebben az évben hány kamionost büntettek meg a Mária Valéria hídon történt áthajtás miatt.
Bohumír Horban, a Párkányi Városi Rendőrség parancsnoka sem tudott számokról beszámolni. „A szabályszegések központi rendszerbe vételekor csak a jármű rendszámát, típusát és színét jegyezzük fel, tehát azt
nem, hogy tehergépjárműről van-e szó. A behajtási tilalom megszegésével szinte naponta foglalkoznak a
városi rendőrök” – fejtette ki Horban. Ján Oravec, Párkány polgármestere lapunknak korábban elismerte,
tud a problémáról. „Többnyire üresen mennek rakodni a túloldalra.
A súlykorlátozás a híd elhelyezése miatt lett bevezetve. Forgalmi
szempontból elképzelhetetlen, hogy
a kamionok a város központjában
mozogjanak” - mondta. „Egyet értek azzal, hogy nem engednek be
ekkora kocsikat a városba. Megoldásképpen viszont azt javasolnám,
hogy azokat, akik a környéken
laknak, itt van a cégük, engedjék
át, legalább üresen. Vezessenek be
egy éves díjat ezért cserébe. Sok helyen működik ez így. A kamionosok
biztosan vevők lennének egy ilyen
megoldásra” – ötletelt a lapunk által
megszólított fuvarozó. Ján Oravec
az esetleges orvoslásról korábban
elmondta: „Ha tényleg nem lesz
Jól láthatóak a kátyúk
más megoldás, s magában a büntetés
sem lesz elegendő, egy olyan kaput kell felszerelni, amelyet szükség esetén el lehet távolítani, s amely alatt
csak bizonyos magasságú kocsik férnek át.“
Novembertől szigorodnak a közúti közlekedés szabályainak megszegéséért járó büntetések. Azoktól, akik
súlyos kihágást követnek el (például halálos balesetnél), akár a jogosítványukat is elvehetik. A közúti baleseteket okozók és ittasan, kábítószeres befolyásoltság alatt vezetők esetében pedig bevezetik a háromszor
és elég elvet. A törvény szerint már 17 éves kortól a volán mögé ülhetünk, mindezt azonban csak tapasztalt
sofőr felügyelete mellett tehetjük meg. Ittas vezetésért akár börtönbüntetés is járhat. A szigor célja a tragikus
kimenetelű balesetek számának visszaszorítása.
K.-Sz.É.
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Vo väčšine prípadoch v konštrukcii je rezerva, v hlavných pilieroch to
nie je také isté.“ - povedal a dodal: „Problematické môžu byť krajné polia, ktoré boli ešte znitované a sú súčasťou mostu od 19.storočia“. Podľa
Agócsa by sa vážnejšou odbornou prehliadkou mohlo zistiť aj to, či sa
dá most posilniť natoľko, aby vydržal nákladnú dopravu. „Existuje viac
riešení. Napríklad úplné vylúčenie kamiónov, alebo posilnenie mostu.
Ďalším z lacnejších riešení by bolo zmapovanie rezerv jednotlivých nosných častí, v rámci ktorého by sa zistilo, koľko most vydrží. Ak by bol
výsledok pozitívny, vytvorili by sa podmienky, za akých možu nákladné
vozidlá prechádzať cez most. Napríklad to, v akej vzdialenosti za sebou
môžu prechádzať kamióny“ - vysvetľoval Z.Agócs.
Polícia nevedie štatistiku
Pretože viac dotyčných tvrdí, že most používajú denne na prepravu
nákladných
vozidiel, informovali sme
sa u polície,
že
koľkých
prichytili v zákaze od roku
2001. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva
policajného
zboru, Božena
Buchterová,
pre Štúrovo a
okolie povedala, že nevedú
takúto štatistiku. „Ak niekto
poruší zákaz
Kamery na moste
vjazdu, môže
počítať s pokutou 60 eur. Ak by došlo k vážnejšiemu porušeniu pravidiel, vec sa môže riešiť právnou cestou“ - povedala hovorkyňa. Nevedela
odpovedať ani na to, koľko kamiónov pokutovali za prechod cez most
Márie Valérie v tomto roku. Ani veliteľ Mestskej polície Štúrovo, Bohumír Horban, nevedel povedať konkrétne čísla. „Pri centrálnej evidencii
zapisujeme iba poznávaciu značku, typ a farbu vozidla, teda to, či sa jedná o nákladné alebo osobné vozidlo nie. Zákazom vjazdu sa mestskí policajti zaoberajú na dennej úrovni“ - vysvetľoval B.Horban. Ján Oravec,
primátor Štúrova, ešte vlani uznal, že vie o probléme. „Najčastejšie prechádzajú kamióny cez most na druhú stranu nenaložené. Nosnosť bola
ohraničená kvôli umiestneniu mosta. Z dopravného hľadiska by bolo
neúnosné, aby kamióny prechádzali centrom mesta“ - povedal. „Zhodujem sa s názorom, že by
takéto veľké
autá
nemali
prechádzať
mestom. Ako
riešenie však
navrhujem,
aby aspoň tých
p r e p r a v c o v,
ktorí bývajú
v okolí, pustili cez most
prázdnych. Samozrejme bol
by vyrúbaný
ročný poplatok. Na viacerých miestach
to funguje podobne. Určite mnohým prepravcom by prišlo vhod takéto
povolenie“- navrhol nami oslovený prepravca. Ján Oravec sa o riešení
problému vyjadril dávnejšie nasledovne: „Ak naozaj nenájdeme iné riešenie, budeme musieť namontovať bránu , ktorá bude v prípade potreby
odnímateľná, pod ktorou sa zmestia iba autá do určitej výšky. Možno to
by bolo riešenie, keď už samotná pokuta nebude stačiť“.
Od novembra sa sprísnia pokuty za nedodržanie pravidiel cestnej premávky. Od tých, ktorí sa dopustia vážneho priestupku (smrteľná autonehoda), môžu odobrať aj vodičský preukaz. Pre tých , ktorí spôsobia
dopravnú nehodu, alebo sadnú za volant pod vplyvom alkoholu alebo
iných omamných látok, bude platiť pravidlo 3-krát a dosť. Podľa zákona si za volant budú môcť sadnúť už v 17 rokoch, ale len pod dozorom
skúseného vodiča. Za jazdu pod vplyvom alkoholu môžeme dostať aj
väzenie. Cieľom sprísnenia je znížiť počet smrteľných nehôd.
Preklad g.p.

Stretnutie ministrov zahraničných
vecí v Štúrove

3.

Mikuláš Dzurinda a János Mártonyi sa 9.októbra stretli v Štúrove,
aby si v rámci spomienkového aktu pripomenuli 10.výročie odovzdania mostu Márie Valérie.
Obaja ministri
zahraničných
vecí na tlačovke dali najavo
spoločné úsilie Maďarska
a Slovenska
o spojenie infraštruktúry a
energetického
systému. Ako
príklad spomenuli Ipeľské
mosty a plánovaný most
cez Dunaj v Komárne. Dzurinda vymenoval aj najdôležitejšie spoločné
investície a plány. Medzi ne patrí výstavba diaľnice medzi Košicami
a Miškovcom, výstabva rýchlostnej cesty na trase Zvolen – Šahy – Budapešť a spojenie Bratislavy s maďarskou diaľničnou sieťou. Martonyi
popri hospodárskych vzťahoch pokladal za najdôležitejšie medziľudské
vzťahy. „To znamená, že sme jedno spoločenstvo. Spájajú nás naše hodnoty aj záujmy, máme spoločný osud” - povedal minister. Dzurinda to
zhodnotil nasledovne: „Okrem materiálnych mostov sú potrebné aj kultúrne a morálne mosty”. Ako príklad spomenul pripravovanú spoločnú
dejepisnú čítanku, v ktorej historici vyjadrujú svoj názor o jednotlivých
sporných otázkach. Martonyi zdôraznil, že spory treba vyriešiť dialógom. Podľa jeho presvedčenia si teraz oba národy lepšie rozumejú tak z
politickej, ako aj z ľudskej stránky. „Aby sme pokročili ďalej, musíme
splniť dôležité úlohy aj v rámci spolupráce v EU. Je potrebné ochrániť
kohéznu aj hospodársku politiku a presvedčiť EU, že v Strednej Európe
žijú také národy, ktoré sú schopné žiť v porozumení”- zdôraznil Martonyi. Na záver stretnutia sa obaja ministri zahraničných vecí poprechádzali po jarmoku Šimona – Júdu.
Preklad: g.p.

Külügyminiszteri találkozó
Párkányban
Mikuláš Dzurinda és Martonyi János október 9-én Párkányban
találkozott, hogy megemlékezzen a 10 éve átadott Mária Valéria
hídról.
A két külügyminiszter sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Magyarország és Szlovákia az energetikai rendszer és a közlekedési infrastruktúra
összekötésén dolgozik. Példaként az Ipoly hidakat és a Komáromba tervezett új Duna-hidat említették. A tervek közé sorolták a Kassa-Miskolc
autópálya megteremtését, a Zólyom – Ipolyság - Budapest gyorsforgalmi út felépítését, illetve Pozsony összekapcsolását a magyar autópályarendszerrel. Martonyi az emberi kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta.
„…egyetlen közösség vagyunk. Összekapcsolnak értékeink és érdekeink
is, sorsközösségben élünk” – mondta a magyar külügyminiszter. Dzurinda szerint „az anyagi hidakon kívül szellemi, kulturális hidakra is szükség van”. Példaként a készülőfélben lévő, közös történelmi olvasókönyvet említette,
amelyben
fiatal magyar
és szlovák történészek fejtik
ki véleményüket egy-egy
vitatott kérdésről. Martonyi
hangsúlyozta,
a vitákat párbeszéddel kell
megoldani.
Meggyőződése szerint jelenleg jobban megérti egymást a két ország, mind politikai, mind pedig
emberi tekintetben. „Hogy tovább lépjünk, fontos feladataink vannak
az EU-n belüli együttműködés terén is. Meg kell védenünk a kohéziós
és a mezőgazdasági politikát. Meg kell győznünk az EU-t, hogy Közép-Európában olyan nemzetek élnek, amelyek képesek megegyezni” hangsúlyozta Martonyi. Találkozójuk végén a külügyminiszterek közös
sétát tettek a Simon-Júda napi vásárban.
Forrás: MTI, összeállította: K.-Sz.É.
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A városi képviselő-testület hírei

Správy mestského zastupiteľstva

Párkány képviselő-testülete szeptember 13-i ülésén:
-Jóváhagyta, hogy az alábbi szervezetek kapjanak támogatást:
Matica Slovenská helyi szervezete - klobucki látogatás - 500 €.
A magánakadémia mellett működő magyar szülők szövetsége - parlamenti látogatás - 300 €.
A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola mellett működő szülői szövetség
- Zenei napok - 650 €.
FORMÁS Polgári Társulás - a Jóvilágvan számára stúdióbérlés - 500 €
és Forma fesztivál - 400 €.
A fogyatékkal élők 99-es szervezete - egészségügyi károsultak hónapja
- 150 €, karácsonyi ünnepség - 100 €.
Szent Imre Plébániatemplom - torony és óra rekonstrukciója - 3300 €.
TJ Dunaj, Delphinus úszó szakosztály - nemzetközi úszóverseny - 750 €.
Fogyatékkal és civil betegséggel élők szervezete - karácsonyi ünnepség
100 € és szív világnapja - 100 €.
Szlovák - Magyar Baráti Kör – hídünnep- 120 €.
Stilla Pectus női kar – gálakoncert - 120 €.
Dunaj tornaklub - székhely karbantartása és működtetése - 2500 €.
-Jóváhagyta, hogy a város rezerva alapjából kifizessék a Bocskai utca
rekonstrukciójára szükséges pénz utolsó két részletét, mely összesen
187 ezer 907 euró 22 centet tesz ki.
-Jóváhagyta, hogy az AMG textil, s.r.o. 540 m2-es építési telket vásároljon, 12 ezer 690 eurós vételi díjért, a jövőbeni szerződés előszerződésének formájában.
-Jóváhagyta, hogy Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzattal testvérvárosi kapcsolatról szóló tárgyalások kezdődjenek.

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom šiestom zasadnutí dňa
13. septembra 2011 na základe predložených materiálov a návrhov:
-Schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2011
nasledovne:
Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove - Mesto Klobuck - doprava,
nocľažné, stravné - 500 €, Združenie maďarských rodičov SR pri SOA
– Cestovné náklady na návštevu NR SR - 300 €, Rada rodičov pri ZUŠ
Ferenca Liszta Štúrovo – XIX.ročník Hudobných dní - 650 €, Občianske združenie FORMÁS, Štúrovo – Prenájom nahrávacieho štúdia pre
hudobnú skupinu Jóvilágvan 500 € + Organizácia festivalu FORMA 400 €, Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO-špecif. 99 – Oslavy
mesiaca zdravotne postihnutých - 150 € + Vianočné posedenie - 100
€, Farnosť Sv. Imricha v Štúrove – Oprava kostolnej veže, interiéru a
rekonštrukcia vežových hodín - 3300 €, TJ Dunaj Štúrovo, plavecký
oddiel Delphinus – Medzinárodné plavecké preteky - 750 €, ZO Slov.
zväzu telesne post. civil. chorobami - Vianočné posedenie - 100 € +
Svetový deň srdca - 100 €, Spoločnosť slov.maď.priateľstva Štúrovo
– 10.výročie odovzdania mostu Márie Valérie - 120 €, STILLA PECTUS – ženský zbor – Galakoncert - 120 €, Telovýchovná jednota Dunaj
Štúrovo – Údržba a prevádzka domu vodných športov - 2500 €
-Schválilo účelové čerpanie finančných prostriedkov z mimorozpočtového rezervného fondu na úhradu posledných dvoch splátok rekonštrukcie ulice Bocskaiho v roku 2010 v sume 187.907,22 €.
-Schválilo žiadosť AMG textil, s.r.o. o priamy predaj stavebného pozemku, vo výmere 540 m2, za kúpnu cenu 12.690 € formou zmluvy o
budúcej zmluve.
-Schválilo nadviazanie kontaktu a zahájenie rokovania o prípadnej
zmluve o vzájomných vzťahoch s Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Párkány képviselő-testülete szeptember 30-i, rendkívüli testületi
ülésén:
-Jóváhagyta, hogy az Elektro Demar plus s.r.o. 24 darab, a Bél Mátyás- és Űrhajós utcában, valamint a Bérespart egyes részein található
közvilágítást rekonstruáljon.
-Feladatul adta a szabadidőközpont igazgatójának, hogy a legközelebbi testületi ülésig dolgozzon ki egy kimutatást, mely a központot látogató gyerekek lakhely szerinti névsorát tartalmazza és azt, milyen hatással
van a tagsági díj 2 euróról 6-ra emelése a központ költségvetésére.
-Feladatul adta, hogy az egyes részlegek, városi cégek vezetői a
költségvetés változásait dolgozzák bele saját, „spórolásos” költségvetésükbe.

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom siedmom - mimoriadnom zasadnutí dňa 30. septembra 2011 na základe predložených
materiálov a návrhov:
-Schválilo ponuku spoločnosti Elektro Demar plus s.r.o. na rekonštrukciu svetelných bodov v rozsahu 24 ks na ul. M.Bela, Svätoplukova, Kozmonautov a Želiarsky svah (časť)
-Uložilo riaditeľovi CVČ vypracovať menovitý zoznam žiakov podľa
krúžkov a bydliska a predložiť, aký má dopad zvýšenie príspevku z 2 €
na 6 € na rozpočet CVČ.
-Schválilo na elimináciu dopadov finančnej krízy a výpadku podielových daní zo ŠR SR v roku 2011, zníženie odmien v každom dotknutom
organizačnom útvare premietnuť aj do zmien štruktúry povinných odvodov do fondov
-Uložilo vedúcemu oddelenia financií, plánovania a správy mestských
podnikov, správcom jednotlivých rozpočtových kapitol, riaditeľom
mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, aby v zmysle
platnej metodiky programového rozpočtovania premietli zmeny rozpočtu mesta do konkrétnej podoby úsporných zmien vlastného rozpočtu na
rok 2011.

Nyissátok ki a szíveteket,
a miénket kitártuk

Otvorte srdcia, my ich
máme otvorené V

A Városi Hivatal ezúton tudatja a lakossággal, hogy
2011.12.05 és 2010.12.09 között ismét megrendezi a
Nyissátok ki a szíveteket, a miénket kitártuk V.
elnevezésű karitatív akciót.

Mesto Štúrovo oznamuje všetkým občanom,
že v dňoch 05.decembra 2011 – 09. decembra 2011
sa uskutoční charitatívna akcia pod názvom:
„Otvorte srdcia, my ich máme otvorené V„

A ruhákat, lábbeliket, játékokat és más tárgyakat az egykori PROTEX
épületében 2011.11.14 és 2011.11.25 között fogják gyűjteni.

Na základe toho sa uskutoční zbierka ošatenia, obuvi, hračiek a pod.
na pešej zóne v predajni bývalého PROTEXU /vedľa galérie/ a to od
14.11.2011 do 25.11.2011 a to nasledovne:

A gyűjtés időpontja:
Hétfő (14. és 21. 11. 2011): 13.00-15.00
Kedd (15. és 22. 11.2011): 09.00-11.00
Szerda (16.11 és 23.11.2011): 13.00 - 18.00
Csütörtök (24.11.2011): 13.00 - 15.00
Péntek (18.11 és 25.11.2011): 09.00-11.00
A szervezők kérik a lakosságot, hogy támogassák az akciót, azok
pedig, akiknek segítségre van szükségük, jelentkezzenek.
További információkat a szociális, kulturális, lakásügyi, egészségügyi,
és iskolaügyi osztályon a 036/7 511 466-os, és a 0917 755 566-as telefonszámon, illetve
michaela.pajchortova@sturovo.sk,
maria.dobrocsanyi@sturovo.sk,
erika.magyarova@sturovo.sk email címeken kaphatnak.

v pondelok /14. a 21. 11 2011/ od 13. hod. do 15 hod.
v utorok /15. a 22. 11.2011/ od 09. hod. do 11 hod.
v stredu /16.11 a 23.11.2011/ od 13 hod. do 18 hod.
vo štvrtok /24.11. 2011/ od 13 hod. do 15 hod.
v piatok /18.11 a 25.11.2011/ od 09 hod. do 11 hod.
Prosíme všetkých občanov, aby podporili túto myšlienku a prispeli
k zbierke. Zároveň Vás prosíme, aby prinesené veci do zbierky boli
čisté a použiteľné.
Ďakujeme.
Vyzývame všetkých, ktorí potrebujú pomoc, aby prišli medzi nás.
Ďalšie informácie poskytne oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva na tel. č. 036/7 511 466, 0917755566, alebo na e-mail:
michaela.pajchortova@sturovo.sk, maria.dobrocsanyi@sturovo.sk,
erika.magyarova@sturovo.sk
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Műszertechnikai cég a
munkásszállóban

Mint ahogy arról a legutóbbi testületi ülés összefoglalójában beszámoltunk, elkelt az egykori munkásszálló épülete. A „slobodárkát“ 33
ezer euróért a CMMS Slovakia vállalat vette meg. Az eddig Bártfán
székelő műszertechnikával foglalkozó vállalat az épületet felújítja, s
szolgálati lakásokat, irodákat, bemutató- és oktató-termeket alakít
ki benne, s ezzel Párkányba költözteti szlovákiai központját.
A CMMS Slovakia várossal megkötött szerződésében vállalta, hogy december 31-ig 10 új munkahelyet létesít, a következő év végéig pedig
további tízet. A gépdiagnosztikai berendezéseket, mérőműszereket gyártó vállalat Prágából települt át Párkányba. Mindezt egyrészt azért tette,
mert vidékünkön olcsóbb a munkaerő és a gyártási költség, másrészt
pedig azért, mert Párkányban és környékén sok olyan gépipari szakember él, akik megfelelő háttérbázist biztosítanak a működéshez. A cég
Nyugat-Európába, Szingapúrba, Németországba és Ausztriába is szállít
diagnosztikai rendszereket. „A Kassai Technikai Egyetemmel van egy
nagy projektünk. A mesterséges intelligencia fejlesztésére alakítunk ki
közösen egy kutatórészleget, és a gépdiagnosztika automatizálására dolgozunk ki új metódusokat, elveket“ - mondta a Párkányi Televíziónak
Valent András, a CMMS Slovakia igazgatója. Az egykori munkásszállóban a gyártás már beindult, az épületben szervizhelyiségeket, oktatási
részleget, előadótermeket alakítanak ki, a 4000 négyzetméteres területen
konferenciaterem, szállodarész és fitneszterem is lesz. A gépdiagnosztikai technikusképzés érdekében a cég a párkányi szakközépiskolával is
közös projektet szervez.
K.-Sz.É., Párkányi Televízió

Darovanie krvi pre Duška
Nedávno sme dostali do redakcie ďakovný list, v ktorom rodina istého
chlapčeka Duška ďakuje Štúrovčanom. V krízovej situácii po rýchlom
nábore, 19 ľudí darovalo krv na meno a zároveň aj nádej, aby mohol
chlapček ďalej bojovať o život. Darovanie organizovali spoločne Národná transfúzna stanica a mestský úrad 22. septembra. Spoločne sa zúčastnilo 87 ľudí. Takéto „darovanie” prebieha v našom meste vlastne
skoro každý mesiac. Duško, ktorý je už viac mesiacov v nemocnici a
medzitým prekonal aj zápal pľúc s vysokými horúčkami bojuje proti
chorobe cytostatickou liečbou (protinádorová liečba na liečenie rakoviny). „Táto pomoc je nedoceniteľná, preto by sme sa chceli ešte raz poďakovať Štúrovčanom”- povedal otec chlapca. Duškovi prajeme výdrž,
silu a skoré uzdravenie!
Preklad g.p.

5.

Technologická firma na slobodárke
Budovu bývalej slobodárky kúpila firma s názvom CMMS Slovakia. Na základe kúpno-predajnej zmluvy musí firma do konca roka
vytvoriť 10 nových pracovných miest a v nasledujúcom roku toto
číslo zdvojnásobiť.
Technologická firma vykoná na budove rekonštrukciu, vytvorí služobné
byty, prednáškové a výstavné miestnosti a premiestni svoje slovenské
sídlo do Štúrova.
Spoločnosť vyrábajúca diagnostické stroje a meracie prístroje sa presťahovala z Prahy do Štúrova jednak preto, lebo tu je lacnejšia pracovná
sila a nižšie náklady na výrobu. Dôvodom bolo i to, že v okolí Štúrova
žije veľký počet odborníkov v oblasti strojárstva, ktorí by svojou prácou
mohli byť pre spoločnosť užitoční. Ondrej Valent, riaditeľ spoločnosti,
pre Štúrovskú televíziu povedal: „Máme jeden veľký spoločný projekt s
košickou Technickou univerzitou, zariaďujeme laboratórium na rozvoj
umelej inteligencie a vypracúvame nové metódy a princípy na automatizáciu diagnostiky strojov“.
V niekdajšej slobodárni sa už rozbehla výroba, v budove vytvoria servisné priestory, vzdelávacie centrum, prednáškové miestnosti, ale na
ploche 4000 metrov štvorcových si nájdu svoje miesto aj konferenčné
miestnosti, hotelová časť a fitnes centrum.
Spoločnosť plánuje spoločný projekt aj so strednou odbornou školou, v
rámci ktorého by sa umožnilo vzdelávanie v odbore diagnostiky strojov.
G.P, Štúrovská Televízia

Összefogott Párkány egy kisfiúért
Nemrégiben egy köszönő levelet kapott kézhez szerkesztőségünk, melyben egy Duško nevű fiú családja mondott hálát Párkány lakóinak. Krízis
helyzetben, gyors toborzást követőn, irányított, tehát névre szóló véradással 19-en adtak vért, s vele együtt esélyt arra, hogy a fiú tovább
küzdhessen az életéért. A véradás szeptember 22-én volt, s a Nemzeti
Vértranszfúziós Szolgálat a városházával karöltve szervezte azt. Összesen 87-en vettek részt az eseményen, ilyen „adakozás” szinte havonta
van városunkban. A több hónapja kórházban lévő Duško azóta már egy
magas lázzal járó tüdőgyulladást is átvészelt, s citosztatikumos kúrával
(melyeket a rákos megbetegedések gyógyításakor használnak) harcol a
betegségével. „Felbecsülhetetlen a segítségük, ezért még egyszer szeretnék köszönetet mondani a párkányiaknak“ – írja a fiú apukája. Duškonak kitartást, erőt és gyógyulást kívánunk!

Garamkövesdi visszapillantó
Garamkövesd község évente több rendezvényt mondhat magáénak. Az idei nyár a Garamvölgye üdülőben az Érsekújvári Rock Színpad táborozásával kezdődött, majd a Magyar - Szlovák Evangélikus Gyermektáborral folytatódott. Augusztusban az ipolymenti honismereti kerékpártúra
résztvevőinek adott otthont a Garamvölgye üdülő. A nyári táborozás a helyi kultúrházban, az önkormányzat által megrendezett X. Hagyományőrző
Kézműves Táborral folytatódott. Ezt követően folklór fesztiválra került sor, szintén az önkormányzat szervezésében. A szervezők a közönséget
a Szent Orbán parkban hagyományőrző kiállítással, kézműves bemutatókkal, népies ételek kóstolásával fogadták, a szabadtéri színpadon pedig
folklór csoportok, együttesek és szólisták, színvonalas fellépésükkel szórakoztatták a közönséget. A szervezők ezúton is köszönetet mondanak a
fesztivál szereplőinek, résztvevőinek, és mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Garamkövesden a nyár az
Érsekújvári Rock Színpaddal fejeződött be, nagy sikerrel mutatták be az Oroszlánkirály című családi musicalt. A falu nemcsak a községben zajló
eseményeivel, de annak több, tehetséges fiatal lakójával is büszkélkedhet. De ez már legyen egy másik téma…
Párkánszky Gizella

Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985
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Tavasszal épülhet a pásztói
és helembai híd

Na jar sa môže začať stavba mostov v
Chľabe a v Pastovciach

Az Ipoly-hidak újjáépítésének ügyében pozitív változások történtek. Két nógrádi átkelőt nemrégiben adtak át, s az ipolypásztói és a
helembai híd története ismét kedvező fordulatot vett. A jelek szerint
időben sikerül beszerezni a szükséges engedélyeket, az építkezés
2012 tavaszán elkezdődhet.
Mint ismeretes, az Ister Granum Eurorégió korábban pénzt nyert el az
Ipolydamásd-Helemba, valamint Vámosmikola-Ipolypásztó közötti híd,
és a Tésát Ipolyviskkel összekötő átkelőhöz vezető út megépítéséhez
szükséges tervek elkészítésére. Nyitra-megye mindhárom projekt támogatására rábólintott. 2009-ben elkészültek az építkezés anyagi támogatását célzó pályázatok is. A helyi ügyek intézését Wollent József vezetésével az Ipoly Unió vállalta magára. Április végén mindkét Párkányhoz
közeli átkelő megépítésének támogatására rábólintott az Európai Unió.
Akkor még hetek kérdésének tűnt a szükséges dokumentumok beszerzésre, azonban kiderült, nem olyan egyszerű a helyzet. Wollent Józseftől korábban megtudtuk, a támogatási szerződés csak akkor érkezik
meg, ha építkezési engedéllyel is rendelkezni fognak, melyhez azonban
területhasználati engedély is szükségeltetik. A két érintett ország vízügyi
szakemberei kifogásolták az építkezési tervek egyes részeit, így azokat
módosítani kellett. Helembánál 27 centiméterrel emelték meg a leendő
hidat, Vámosmikolánál pedig az ártéren lévő bekötőút átvezetését erősítették meg. Minderre az árvíz miatt volt szükséges, amikor a Duna
oly mértékben visszaduzzasztotta az Ipolyt, hogy az régen nem látott
magasságokba áradt. A magyarországi Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. ezért haladékot kért és kapott is az uniótól. A szükséges dokumentumokat 2011 végéig kell beszerezni ahhoz, hogy ne vesszen el a
pénzcsomag. Wollent József lapunknak elmondta, az elképzeléseknek
megfelelően haladnak a dolgok. „Az új építkezési tervek elkészültek, a
területhasználati kérvényt beadtuk Nyitra-megye közlekedési osztályára. Ha ezt kézhez kapjuk, az építkezési engedély következik” – fejtette
ki Wollent, aki szerint év végéig sikerül mindent elintézni. A módosított
tervek elkészítése újabb pénzfedezetet igényelt, a magyarországi partnernek szerencsére sikerült bebiztosítani az anyagiakat. A támogatási
szerződés alapján eredetileg egy éven belül kellett volna elkészülnie az
átkelőknek, melyek betonpanel, kerékpárúttal ellátott hidak lesznek. A
szakemberek szerint egy ilyen szerkezet 8-9 hónap alatt kivitelezhető.
Az építkezési engedély kiadását követően már magára az építkezésre
írják ki a közbeszerzést, amely 2012 tavaszán elkezdődhet.
Kasza-Szép Éva

Vo veci výstavby mostov na rieke Ipeľ nastali pozitívne zmeny.
Dva nógrádske mosty prednedávnom odovzdali a stavba mostov v
Chľabe a v Pastovciach nabrala priaznivý smer. Podľa náznakov sa
podarí včas zaobstarať potrebné povolenia k začatiu stavby na jar
roku 2012.
Vo veci výstavby mostov na rieke Ipeľ nastali opäť vážne zmeny. Stavba
mostov v Chľabe a v Pastovciach nabrala opäť opačné obrátky. Ich stavba sa mala začať v roku 2011, ale je to už nemožné. Ako je známe, Euroregión Ister - Granum vyhral peniaze na zhotovenie plánov na výstavbu
mostov medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd, Pastovce-Vámosmikola a
prístupovej cesty k prechodu medzi obcami Vyškovce a Tésa. Nitrianska župa schválila podporu všetkých troch projektov. V roku 2009 sa
vypísal konkurz aj na finančné zabezpečenie stavby. Na vybavovanie
spomínaných záležitostí sa podujala Únia Ipeľ pod vedením Józsefa
Wollenta. Koncom apríla na oba mosty v blízkosti Štúrova prikývla aj
Európska únia. Vtedy mala byť otázka zabezpečenia potrebných dokumentov záležitosťou niekoľkých týždňov, ale vysvitlo, že situácia nie je
taká jednoduchá. Od J. Wollenta sme sa už dávnejšie dozvedeli, že uzavretie dohody o podpore príde iba vtedy, ak budú stavebné povolenia, ku
ktorým sú potrebné povolenia k územnému použitiu. Odborníci oboch
dotknutých štátov mali námietky voči niektorým častiam stavebných
povolení, preto bolo potrebné tie modifikovať. Kvôli jarným povodniam, keď sa z dôvodu vysokej hladiny Dunaja vzduje aj rieka Ipeľ, bolo
potrebné v Chľabe most zdvihnúť o 27 centimetrov a vo Vámosmikole
posilniť prístupovú cestu. Na to aj dostala maďarská spoločnosť Rozvoja
národnej infraštruktúri od EU odklad. Potrebné dokumenty je potrebné
zaobstarať do konca roku 2011, aby neprišli o finančný balík. Od Józsefa
Wollenta sme sa dozvedeli, že veci prebiehajú podľa predstáv. „Nové
stavebné plány sú hotové, žiadosť o územnoprávne povolenie bola podaná na oddelenie cestovného ruchu Nitrianského Krajského úradu.
Keď to budeme mať v rukách, nasleduje stavebné povolenie“- vysvetlil
J.Wollent, podľa ktorého sa to podarí vyriešiť do konca roku. Modifikácia pôvodných plánov potrebovala ďalšie finančné krytie, našťastie
maďarskému partnerovi sa ich podarilo zabezpečiť. Podľa zmluvy mali
byť mosty z betónových panelov a s cestou pre cyklistov postavené do
jedného roka. Podľa odborníkov takáto stavba môže byť zrealizovaná za
8-9 mesiacov. Po získaní stavebného povolenia sa už vypíše konkurz na
stavebné práce, ktoré sa môžu na jar 2012 začať.
Preklad g.p.

List predsedu ZMOS
Poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpečovať všestranný rozvoj
na svojom území. Úlohou samosprávy a Združenia miest a obcí Slovenska
(ZMOS) je preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš dôstojný
život. Na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo kompetencií
a štátnych úloh. Disponujú s viac ako 4 000 rozhodovacími právomocami, na ktoré sú potrebné financie. Údržba ciest a chodníkov, prevádzka
verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, kosenie a čistenie verejných
priestranstiev, ale aj správa a údržba cintorínov, prevádzka školy či domova sociálnych služieb si žiadajú nemalé financie. Od roku 2004 platí nový
model financovania, v rámci ktorého už mestá a obce nie sú závislé od vôle
poslancov v parlamente, lebo podľa jasných kritérií získavajú podiel z daní
pracujúcich. Zároveň majú k dispozícii miestne dane, ktoré sa prispôsobujú
domácim špecifikám. Pri ich stanovovaní poslanci mestských a obecných
zastupiteľstiev prihliadajú na potreby svojho mesta alebo obce, ale aj na









 


  

Vaše reálne možnosti ich zaplatiť. Vytvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré používajú na zabezpečenie verejnoprospešných služieb alebo investičných akcií. Vláda Slovenskej republiky avizuje zmeny, v rámci ktorých do
Vašej spoločnej pokladnice príde podstatne menej financií a zároveň budú
samosprávy nútené zvyšovať miestne dane, čo nezlepší životnú situáciu
obyvateľov ani podnikateľov. Chceme, aby zostal zachovaný súčasný model financovania, naviazaný na jednu daň - daň z príjmu fyzických osôb,
ktorej výnos je korektným spôsobom prerozdeľovaný medzi mestá, obce a
vyššie územné celky. Považujeme za neseriózne, aby štát riešil svoje problémy tak, že ich presunie na občanov miest a obcí. Odmietame postup
vlády šetriť spôsobom, že samosprávam zoberie to, na čo majú nárok ich
obyvatelia z daní, ktoré zaplatili. Preto Združenie miest a obcí Slovenska,
ako reprezentatívna organizácia miest a obcí, ktorá zastupuje viac ako 95
% samospráv, zvolila túto formu a informuje občanov, že zásadne nesúhlasí s fiškálnym experimentom na úkor občanov, navyše uskutočňovaným v
čase finančnej a hospodárskej krízy. Dôrazne varujeme a upozorňujeme, že
zmeny vo financovaní samospráv môžu vážne ohroziť nielen princípy samosprávy, ale aj paralyzovať základné funkcie, úlohy a služby, ktoré mestá
a obce musia poskytovať svojim obyvateľom.
Jozef Dvonč, v.r.
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Spomienky na moste Márie Valérie

Megemlékezés a hídfőnél

Výbor Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove
zorganizoval dňa 11.10.2011 spomienkovú slávnosť z príležitosti 10.
výročia obnovy mosta Márie Valérie. Organizátori nevybrali tento
deň náhodou, veď aj pred desiatimi rokmi sa písal 11. október, keď
most bol po 57 rokoch slávnostne odovzdaný do prevádzky.
Stretnutia, ktoré sa konalo v príjemnom jesennom počasí (podobne ako
v roku 2001), sa zúčastnili aj zakladatelia tejto spoločnosti, pp. Slabák
a Csicsay. Spolupredsedovia Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove – PaedDr. Kornélia Slabáková a Juraj Gajdošík v
úvode srdečne privítali prítomných – členov SSMP, poslancov MZ a
hostí. Po odznení krásneho zborového spevu v podaní ženského speváckeho zboru Stilla Pectus, prehovoril predseda Kultúrneho ochranárskeho spolku Alexandra Rudnayho Dezső Kápolnay z
Ostrihomu, ktorý zdôraznil dôležitosť priateľstva
medzi dvomi národmi,
medzi dvomi susednými
mestami, aby most neslúžil
iba ako fyzický spojovateľ
medzi ľuďmi žijúcimi na
oboch brehoch Dunaja, ale
aby bol aj nositeľom tej
duchovnej spolupatričnosti. Spolupredsedovia vo
svojich slávnostných príhovoroch oboznámili prítomných so 116-ročnou históriou mosta Márie Valérie, poukazujúc na jeho ničím nenahraditeľnú úlohu. Existencia nášho mosta je o to dôležitejšia, že práve on
je akýmsi indikátorom rekonštrukcií, resp. odovzdávaní ďalších mostov medzi Slovenskom a Maďarskom. „Je takmer symbolické, že práve
dnes sa otvára nový most cez rieku Ipeľ, na hraničnom priechode Rároš
– Rárospuszta a ešte tento rok sa má otvoriť ďalší, v Peťove... Môžeme
byť hrdí na to, že práve obnova toho nášho mosta bola veľmi pozitívnym
príkladom a podnetom pre tie ďalšie“ – zdôraznila Kornélia Slabáková.
Na slávnostnom podujatí vystúpili s básňami o Dunaji Martin Dorčiak,
študent tunajšieho gymnázia a Július Juhász. Aktéri spomienkovej slávnosti na záver uložili v strede mosta veniec so slovenskými a maďarskými národnými farbami. Milá a zároveň dôstojná spomienková slávnosť
sa skončila recepciou na začiatku mosta, kde všetci zúčastnení mohli vo
veľmi príjemnej atmosfére ochutnať skvelé víno – ročník 2001! – od
štúrovského vinára Józsefa Drozdíka. Organizátori podujatia vyjadrujú
poďakovanie mestu Štúrovo za podporu.
-JJ-

A Párkányi Szlovák-Magyar Baráti Társaság vezetősége szervezésében ünnepi megemlékezésére került sor 2011.10.11-én a Mária
Valéria híd felújításának 10. évfordulója alkalmából a hídfőnél. A
szervezők nem véletlenül választották ezt a napot, hiszen tíz évvel
ezelőtt is október 11-ét írtunk, mikoris 57 év után átadták a hidat a
forgalomnak.
A kellemes őszi időben
(éppúgy mint 2001ben) zajló ünnepségen
részt vettek a társaság
alapítói is, Slabák és
Csicsay urak személyében. A Szlovák-Magyar Baráti Társaság
(SZMBT) társelnökei,
úgymint PaedDr. Kornélia Slabáková és Gajdošík György üdvözölték a megjelenteket – a
SZMBT tagjait, az önkormányzati képviselőket és a vendégeket. A Stilla Pectus nőikar megható énekszáma után az
esztergomi Rudnay Sándor Városvédő és Kulturális Egyesület elnöke,
Kápolnay Dezső lépett a mikrofonhoz, aki a két nép, a két szomszéd
város barátságának fontosságát hangsúlyozta, hogy a híd ne csupán a
Duna két partján élő emberek fizikai összekötője legyen, de a szellemi
együvétartozás hordozójává is váljon. A társelnökök ünnepi beszéde ecsetelte a híd 116 éves történetét, rámutatva annak semmivel sem helyettesíthető szerepére. Hidunk megléte annál is fontosabb, mivel valamiféle
katalizátora lett a többi híd felújításának, illetve átadásának is. „Majdhogynem szimbolikus, hogy épp ma nyitják meg a Rárós – Ráróspuszta
közötti új hidat az Ipolyon, és még ebben az évben fog megnyílni egy
másik, Petőn... Büszkék lehetünk, hogy épp a mi hidunk szolgált egy
olyan pozitív példával, amely ösztönzőleg hat a többi hídra is” – emelte
ki Kornélia Slabáková. Az ünnepélyen elhangoztak Martin Dorčiak, a
helyi gimnázium diákja és Juhász Gyula Dunához kapcsolódó szavalatai. Az emlékünnepség résztvevői végül egy szlovák és magyar nemzeti
színekkel ellátott koszorút helyeztek el a híd közepén. A kedves és egyben méltóságteljes ünnepség állófogadással zárult a hídfőnél, ahol kellemes hangulatban mindenki megkóstolhatta Drozdík József 2001-es(!)
kitűnő borát. A szervezők köszönetüket fejezik ki Párkány városának a
támogatásért.
-JGy-, Fotó: Slabák J.

Párkányi napló
A minap egy különleges levelet pottyantott elém az elektronikus
postagalamb. Különlegessége nem abban rejlett, hogy könyvbemutatóra invitált, hiszen ilyesfajta meghívót elég gyakran kapok. A bemutatandó könyv témája volt az, ami megérintett. A levél feladója,
Végh József úr Diósjenőről rövid magyarázattal látta el a küldeményt. Ebből megtudtam, hogy az ő nagyapja, Végh Károly hagyatékáról van szó, aki 1883-ban Párkányban született.
A soha nem látott kézirat már a Diósjenőn felépített új
családi házban, annak építésekor egy titkos rejtekhelyen
vészelte át a háborút, hogy aztán unokái összefogásával
napvilágot láthasson 2011-ben. Az irodalomtörténész unoka - aki már 2005-ben megjelentette az Életet tanította
című, Végh Károly kántortanító élettörténetét feldolgozó könyvét - azonnal munkához látott, hogy nyomda alá
rendezze a bő száz éves lapokat. Felismerte ugyanis, hogy
ezek az évszázados sorok olvasmányosságuk mellet rendkívül értékes kordokumentumnak is számítanak.
„Alapvetően az munkált benne, hogy gyermekkorát, a Párkányban eltöltött fiatalságát megörökítse” - olvashatjuk a
könyv előszavában, majd így tovább: „Az ötvenes évek
végén megrendülten mesélte, hogy az esztergomi bazilika
dombjáról még látta a szülőházának tetejét, de hazalátogatni nem tudott.
A könyv azzal az időszakkal kezdődik, amikor még hajóhíd kötötte össze a két partot: „Majd elfelejtettem leírni,
hogy a Dunán vashidunk van ám! Olyan magas, hogy a hajók is átmehetnek alatta. Tavaly még csak fából készült hajóhidunk volt. Ezt egy
kicsit sajnáljuk is!” Hogy miért írja ezt az esztergomi Szent-Benedekrendi főgimnázium tanulója, Végh Károly? Hát azért, mert időnként
felvonták a hajóhidat, hogy a gőzhajók átkelhessenek alatta, és ez az
Esztergomba járó párkányi diákoknak jó ürügy volt arra, hogy a latin

óráról elkéshessenek. A vashíddal ezt már nem lehetett eljátszani.
A könyvet lapozgatva az embernek olyan fura érzése támad, mintha
igazándiból bele csöppent volna egy letűnt világ bájos, kamaszos mindennapjaiba. Abba a száztíz évvel ezelőtti párkányi világba, amely a
családi házat is befogadó Gurgyalban és annak környékén, szűkebb pátriája miliőjében kel életre. Kivételes alkalom, hogy az ember egy ilyen
őszinte hangvételű, az eseményeket autentikus módon
feldolgozó, egyéni látásmóddal megírt sorokat olvashasson szülőföldjéről. Hogy ennyi év távlatából a már szinte
vadregényesnek tűnő világ levegőjét magába szíva, megérintse egy messziről jövő, réges-régi üzenet. Végh Károly Párkányi napló című könyvét ajánlom mindazoknak,
akik betekintést szeretnének kapni a több mint száz évvel
ezelőtti Párkány mindennapjaiba, egy jóízű diákhumorral
fűszerezett párkányi ifjú szemszögéből láttatva. És persze
azoknak, akik „csupán” kitűnő sztorikkal, a múlt homályából előbukkanó ízes történésekkel szeretnék szórakoztatni magukat.
Meg lesz rá a lehetőség, hiszen a decemberi hónapban tervezzük a könyv bemutatóját a városi múzeumban, melyről lapunk hasábjain fogjuk tájékoztatni az érdeklődőket.
Egyben felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy Végh
József, aki jelen lesz a könyvbemutatón, fel szeretné kutatni a Párkányban maradt rokoni szálakat. Végh Károlyról röviden még annyit, hogy tanítói oklevelének megszerzése után
1903-ban Lelédre került kántortanítónak, majd 1907-ben lett a diósjenői
r. k. iskola kántortanítója. Gazdag tanítói pályafutását 1962-ben fejezte
be Diósjenőn. Aki Végh Károly leszármazottja, vagy egyéb rokoni szálak fűzik hozzá, kérem, jelentkezzen a városi múzeumban személyesen
vagy a 7524002-es telefonszámon, esetleg a muzeum.sturovo@zoznam.
sk e-mail címen. Köszönjük.
Juhász Gyula
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A Városi Művelődési Központ programja
Program Mestského kultúrneho domu

A galéria és a múzeum új nyitvatartása
Nová otváracia doba múzea a galérie
Szeptember - április:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 10.00-17.00, szombat zárva, vasárnap 14.00-17.00
September - apríl:
pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok 10.00-17.00, sobota zatvorené, nedeľa 14.00-17.00
Galéria Júliusa Bartu:
Gyűgyi Ladislav (foto) - história mosta
18. november - 16. december - Marianna Fazekasová - kresby
Barta Gyula Galéria:
Gyűgyi László (fotó) - a Mária Valéria híd története
November 18. - december 16. - Fazekas Marianna - rajz
Mestské múzeum - Városi múzeum
Výstava J. Valka a J. Lábika: 10. výročie obnovenia mostu Márie
Valérie
Lábik János és Valkó János kiállítása: A Mária Valéria híd felújításának 10. évfordulójára
Hamarosan – Onedlho
November 5, 18.00 – Négy férfi gatyában. Jegy elővételben 10 €,
helyszínen 12 €.
5. november, 18.00 – hudobná veselohra Négy férfi gatyában.
Vstupné 10 €, na mieste 12 €.
November 19. 18.00 – Dumaszínház: Hadházi László, Felméri Péter.
Jegy elővételben 9 €, helyszínen 11 €.
19. november, 18.00 - Dumaszínház: László Hadházi, Péter Felméri.
Vstupné 9 €, na mieste 11 €.
November 27. 18.00 – Charlie élő koncert. Jegy elővételben 15
€, helyszínen 17 €.
27. november, 18.00 – Charlie, koncert. Vstupné 15 €, na mieste
17 €.
December: Szilveszteri batyubál az Accord együttessel
Silvestrovská zábava s hudobnou skupinou Accord

További információk a kulurházban vagy a 036/751 1108-as telefonszámon.
Ďalšie informácie v kultúrnom dome, alebo na telefónnom čísle 036/751 1108.
Főtámogató: Termálfürdő Párkány
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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 najkvalitnejšími prístrojmi a nástrojmi
v ambulancii na profesionálnej úrovni.“
Čo možno u pacienta dosiahnuť týmto profesionálnym čistením 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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Vidám nyárutó

Letná škola ekonómie

A mentálisan sérültek csoportja egész évben tevékenykedett. Bővültek a
foglalkozások, Lanák Róbert harmonikás heti jelenléte vidámságot, örömet jelent a fiataloknak. A nyárutó (nevezhetnénk szülinapi bulinak is) a
szülők segítségével igazi családi piknikké alakult. A szórakozás, a zene,
a tánc mellet az ízletes gulyás, s a mesebeli terülj-terülj asztalkám vidám
hangulatot varázsolt. Minden szülő finom házi süteményt készített, volt
gyümölcs, üdítő és lufik is díszítették a helységet. A kellemes szórakozás a naplemente után is folytatódott. Az ajándékozás sem maradt el. A
Billa vezetősége évről-évre csomagot készít a gyerekeknek. Ebben az
évben is így történt. Angol nyelvoktatáshoz játékkártyákat, ceruzákat
és füzetet kaptak a növendékek. Külön köszönet és hála Bajkónénak és
a Billa vezetőinek, a kedves szülőknek, Szűcs Teréz elnöknőnek, hogy
ilyen örömteli, rendkívüli napokat is átélhetett a csoport. Az őszi időszakban Pozsony megtekintése mellet az „International Womens“ Club
of Bratislava támogatásával egy színházlátogatás is megvalósul. Minden
ránk figyelő szervezet, egyén erkölcsi és anyagi támogatása olyan kincs,
amely a pillanatnyi öröm mellet a gyógyító erőt is magában rejti.
Hajtman K., Szűcs T.

Nadácia F. A. Hayeka zorganizovala XVI. ročník Letnej školy ekonómie, ktorá je určená pre aktívnych študentov túžiacich po nových
poznatkoch. Po výberovom konaní som bola spolu s 35 študentmi
a 23 učiteľmi zvolená s profesorkou Andreou Szűcs zo Súkromnej
obchodnej akadémie a mohla som sa teda zúčastniť tejto školy.
Program sme mali veľmi dobre naplánovaný a plne nabitý. Predpoludnia
sme mali prednášky. Prostredníctvom nich nám pomocou príkladov z reálneho života približoval komplikovaný svet ekonómie Mike Ellerbrock,
profesor z Virginia Tech University. Svojimi skúsenosťami nás poučili aj
osoby ako Martin Chren, štátny tajomník na Ministerstve hospodárstva
SR, či Jozef Mihál, minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Veľmi zaujímavá a náučná bola aj diskusia s mladým inovatívnym podnikateľom,
Michalom Kráľom a riaditeľom komunikácií a PR spoločnosti Enel, Micheleom Bolognom. Poobedia sme trávili čas s našimi štyrmi lídrami.
Mali pripravené pre nás rôzne výzvy v podobe poľných hier. Vďaka nim
sme boli nútení rozmýšľať niekedy aj o krok vpred. Naučili sme sa pracovať v tíme, dozvedeli sme sa, aká dôležitá je komunikácia a vypočutie
si každého názoru. Zistili sme, kde sú naše hranice a aké významné sú
pre nás naše ciele. Zároveň môžem povedať, že sa každý jeden z nás dostal o krok bližšie k poznaniu seba samého. Popri námahe, či učení sme
sa aj veľa nasmiali, zabavili. Do letnej školy ekonómie som prichádzala
trochu skepticky, no domov som odchádzala s nezabudnuteľnými zážitkami hlboko zarytými do môjho srdca. Som nesmierne šťastná, že som
dostala túto jedinečnú príležitosť byť súčasťou niečoho tak vynikajúceho. Veľmi dúfam,
že sa mi jedného
dňa znovu podarí
zúčastniť sa Letnej školy ekonómie, možno ako
inštruktorka pre
študentov s podobnými cieľmi,
ako som mala teraz ja.
Erna Toldyová,
SOA

A közösségi hálón a SAD SAD na facebooku

Az érsekújvári Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat Rt. (SAD) párkányi kirendeltsége elindította saját oldalát a Facebook közösségi hálón.
A társaság az utasközönség informálására ez idáig a buszokon kihelyezett függelékeket használta. Mint megtudtuk, ezen eszközök továbbra is
megmaradnak, ám már elektronikus úton is szeretnék időben eljuttatni
az érdeklődőkhöz a menetrendi változásokról, az aktuális közlekedési
rendről, az esetleges útlezárásokról, forgalmi elterelésekről és egyéb aktualitásokról szóló információkat.
Štúrovská pobočka novozámockej Slovenskej autobusovej dopravy s.r.o.
spustila vlastnú stránku na spoločenskom portáli Facebook. Spoločnosť
používala doposiaľ na informáciu cestujúcich oznamy vyvesené v autobusoch. Tieto oznamy samozrejme aj ostanú v autobusoch, ale chceli
by verejnosť informovať aj elektronickou formou o možných zmenách
cestovného poriadku, o aktuálnom cestovnom poriadku, o vzniknutých
situáciách na cestách a o iných aktuálnych informáciách. Preklad g.p.

Lenin visszatért
Húsz év kellett hozzá, hogy újra nyilvánosság elé álljon a Szovjet Unió
talán legnagyobb ikonja. A rendszerváltás után, ünnepélyesen tüntették
el a városháza előtti térről – valódi nevén Vlagyimir Iljics Uljanov – álnevén Lenin szobrát.
A szobor két évtized elteltével, szerényebb
körülmények között költözött vissza a Mária
Valéria híddal szembeni múzeumba. Így újra
megnyílt a lehetőség, hogy a kecskeszakállas
lázadó a 21-edik század nebulóit is emlékeztesse alapvető kötelességükre: „Tanulni! Tanulni!
Tanulni!”.
A visszatérés már-már szimbolikus, hiszen az
egykoron erősen kapitalizmus-ellenes államférfi vért izzadva próbálta megdönteni a nyugatról
terjedő piacgazdaságot. Arra még ő sem gon-

dolt, hogy az úgynevezett jóléti társadalomnak csak időt kell adni, hogy
saját válságai miatt roskadjon össze. Az már csak hab a tortán, hogy
mindössze annyi időre volt szükség az Európai
Unió létrehozásához és megfenekléséhez is,
ameddig Lenin „atyánk” szobra az AVE raktárában, szemetes konténerek mögé bújtatva várta
a visszatérést.
Mindettől függetlenül a szobor kiállítása remélhetőleg mindenkiben csak a kellemes nosztalgia érzését kelti majd, és újra elcsámcsoghatunk rajta: a szovjet ikonnal valóban a sokadik
agyvérzése, vagy szifilisz végzett-e. Sajnos bizonyítékot már nehezen szerzünk bármiről is,
mert Leninről az akkori propaganda nem igazán
jegyezte, mekkora kujon is volt szabadidejében.
Koller Péter, Foto: Muszka Róbert
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X. Memoriál Miloša Zelinku - X. Miloš Zelinka emlékverseny
V septembri sa v Štúrove uskutočnil jubilejný desiaty ročník vzpieračskej súťaže Memoriál Miloša Zelinku. Na súťaži sa zúčastnili pretekári
z deviatich oddielov zo štyroch krajín a to z Poľska, Srbska, Česka a
Slovenska. Slovensko reprezentovali družstvá z Ružomberka, Hlohovca
, Hurbanova a domáce MŠO Štúrovo. Na kvalitne obsadenom turnaji
výborne obstáli aj domáci vzpierači. V kategórii chlapcov do 14 rokov
skončil Kevin Lelóczky na 13. mieste a Štifner Samuel na 14. mieste.
Medzi dievčatami do 20 rokov obsadila Bianka Horváthová výkonom
60 kg celkové 5. miesto. Najväčší úspech dosiahol Radoslav Hudec, ktorý medzi mužmi vyhral výkonom 260 kg.
-gp-

Szeptemberben rendezték meg Párkányban a jubileumi, tizedik alkalommal megtartott, Zelinka Miloš súlyemelő emlékversenyt. A megmérettetésen négy ország (Lengyelország, Szerbia, Csehország és Szlovákia) kilenc csapata vett részt. A szlovák színeket Rózsahegy, Galgóc,
Gyalla és Párkány egyesületei képviselték. Erős mezőnyben a párkányi
súlyemelők sem maradtak alul. A fiúk között, 14 éves korig, Lelóczky
Kevin a 13., Stifner Sámuel a 14. lett. A lányoknál, a 20 éves korig kategóriában Hotváth Bianka 60 kg teljesítménnyel az 5. lett. A legnagyobb
sikert a férfiak között induló Radoslav Hudec érte el, 260 kilogrammos
teljesítményével az első helyen végzett.
-gp-

Róbert Hencz majster Európy - Hencz Róbert Európa bajnok lett
Štúrovčan, Róbert Hencz, pretekajúci v
maďarských farbách skončil v Nemecku na
Majstrovstvách Európy motorových člnov v
kategórii na prvom mieste. Dva týždne pred
tým skončil v seriáli Majstrovstiev sveta v
Taliansku na treťom mieste. Podmienky neboli jednoduché, úzka dráha a studené daždivé počasie sťažovalo výkony pretekárov.
Róbert Hencz jazdiaci za Vő Racing Team
skončil vo všetkých rozjazdách na stupienku víťazov, čo mu v záverečnom hodnotení
vynieslo titul majstra Európy.

A párkányi, de Magyarország színeiben versenyző Hencz Róbert első helyen végzett a Németországban megrendezett F 500 motorcsónak Európa-bajnokságon. Hencz Róbert ezt megelőzően
a harmadik helyen végzett az Olaszországban véget érő világbajnoki sorozatban. A körülmények
nem voltak egyszerűek, hiszen a szűk pálya és a
hideg, esős idő is nehezítette a csapatok dolgát.
A Vő Racing Team pilótája valamennyi futamon
dobogós helyen zárt, ami összességében Európabajnoki aranyérmet eredményezett.
-gp-

Futbalisti po prvýkrát prehrali na domácom ihrisku Hazai pályán először veszítettek a focisták
Desiate kolo IV. futbalovej ligy juhovýchod odohrali futbalisti MŠO
Štúrovo na domácom ihrisku v sobotu 8. októbra. Žiaľ, naši hráči chytili
jarmočný bruchabôl. Futbal ako z veľkej knihy im pripravili hráči FC
Nový Život. O víťazstve 3:1 rozhodli súperovi hráči už v prvom polčase.
Po polhodine hry viedli 3:0. Našim sa podarilo znížiť v 42. minúte hlavičkou Bábskeho. Dobre hrajúci hostia v druhom polčase nepustili domácich do žiadnej šance a s prehľadom udržali výsledok. Naopak, nervy
si neudržal náhradný brankár Németh, ktorý za protesty dostal červenú
kartu. Po 10 kolách majú Štúrovčania na konte 4 výhry, 1 remízu a 5
prehier. S 13 bodmi im patrí 13. miesto.
-gp-

A Párkányi Sportszervezet focistái a IV. liga Nyugat-Szlovákia délkeleti csoportjának 10. fordulóját október 8-án, hazai pályán játszották.
Sajnos, focistáinknak valószínűleg megártott a vásár. A „nagy könyv”
szerinti játékot az Illésházi focisták mutatták be. A 3:1-es győzelmet
már az I. félidőben megszerezték, fél órás játék után 3:0-ra vezettek. A
hazaiaknak Bábsky fejesével a 42. percben sikerült szépíteni. A jól játszó vendégcsapat semmilyen esélyt nem adott focistáinknak, így simán
megtartotta az eredményt. Nem így a tartalékkapus Németh, aki viszont
az idegeinek nem tudott parancsolni, ezért piros lapot kapott. A tizedik
forduló után a párkányi csapat 4 győzelmet, 1 döntetlent és 5 vereséget
tudhat magáénak. 13 ponttal a 13 helyen áll.
-gp-

Majstrovstvá SR v kanoistickom maratóne v Štúrove Maratoni kajak-kenu Bajnokság Párkányban
Krásne slnečné počasie a vynikajúca atmosféra vítala 1. októbra účastníkov Majstrovstiev Slovenska v kanoistickom maratóne. Po dlhých 17
rokoch sa uskutočnila v Štúrove súťaž v rýchlostnej kanoistike. Organizátorom majstrovstiev bola TJ Dunaj Štúrovo. Celkovo sa súťažilo v
16 kategóriách, od 13-ročných žiakov až po veteránov. Výborná konkurencia sa zišla hlavne v kategórii K1 muži na 28,2 km. Víťazom sa stal
Juraj Danko zo Slávie UK Bratislava. Z domácich pretekárov skončila
najlepšie Judita Kecskemétiová. Vyhrala kategóriu juniorky K1 na 18,8
km, v tej istej kategórii skončila Žofia Vargová na 3.mieste. Tretí skončil
aj Bence Fülöp v kategórii K1 juniori na 18,8 km. Všetci spomínaní pretekári sú členmi Kayak canoe teamu Nána.
-gp-

Gyönyörű napsütéses idő és nagyszerű hangulat fogadta október 1-én a
Szlovákiai Gyorsasági Kajak-kenu Bajnokság résztvevőit. Hosszú idő,
szám szerint 17 év után rendeztek Párkányban újra evezős versenyt. A
szervező a Dunaj Sportegyesület volt. A résztvevők összesen 16 kategóriában versenyeztek, 13 éves kortól kezdve egészen a veteránokig.
Kitűnő konkurenciaharc a férfi K1-ben mutatkozott, 28,2 km-en a győztes az UK Slávia Bratislava versenyzője, Juraj Danko lett. A hazai versenyzők közül a legjobb helyen Kecskeméti Judit végzett, K1-ben 18,8
km-en győztes lett, ugyanebben a kategóriában Varga Zsófia a 3. helyen
végzett. K1 junior kategóriában 18,8 km-en szintén a harmadik helyen
végzett még Fülöp Bence. Az említett versenyzők a Nánai Kayak Canoe
Team tagjai.
-gp-

Horváth Tibor és Oravec Ján az MTK Jégsólymokban folytatja
A tavalyi, harmadik Ice Beach jégkorong bajnokság győzelme meghozta első
gyümölcsét.
A párkányi jégkorongcsapat két tagja,
Hor-váth Tibor és Oravec Ján a következő
szezontól a magyarországi Nemzeti Amatőr
Jégkorong Bajnokságban (NAJB) fognak
szerepelni. Játékosainknak az MTK Jégsólymok Budapest keretébe sikerült bekerülniük. A bajnokság 4. idénye októberben
kezdődött, a nyolccsapatos mezőnyben az
MTK Jégsólymok az első helyekért küzd.

Az edző, 29-szeres magyar válogatott: Pindák
László játékosként is küzd. A csapat egyes számú kapusa a párkányi Horváth Tibor lett, és
Oravec Ján is az első sorban fog játszani a további három szlovák légióssal együtt. Párkányi
büszkeségeink október 21.-én mutatták meg tudásukat, amikor az MTK Jégsólymok a Hargitai
Farkasok ellen lépett pályára, utóbbi 2008-ban, a
bajnokság első idényében bajnok lett.
Horváth és Oravec továbbra is erősíteni fogják a
HK Štúrovo csapatát (is) az Ice Beach kupa idei
szezonjában.
Text a foto: Oravec Ján, ml.
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Lapunk rendszeresen beszámol
a párkányi kenus világbajnok,
Gelle Péter sikereiről. Az utolsó,
legragyogóbb siker, hogy Erik
Vlčekkel Szegeden kitűnő futam
után K2 1000 méteres távon világbajnokok lettek. Erről is beszélgettünk.
Fantasztikus volt nézni a futamotokat, a vége felé a többi hajó mintha
leállt volna az evezéssel, ti pedig
simán leköröztétek őket. Milyen
érzéseid voltak, mikor áteveztetek
a célon?
Rögtön, ahogy a célt elhagytuk, oldalra néztem, és nem akartam hinni a szememnek, hogy ilyen előnnyel
nyertünk. Örömömben rögtön kikiabáltam a tüdőmet. Nagyon felemelő
érzés volt.
A médiákban különböző híreket lehetett hallani a közös felkészülésetekről Erikkel. A valóságban hogy zajlott a felkészülés?
A világbajnokság után a futamunkkal elégedettek voltunk, az újonnan
készített hajóban jól ment az evezés. Erik kétnapos összpontosításon
volt Trencsénben, én pedig kétszer voltam Komáromban. Sokat nem hajóztunk, jól ment a dolog, ezért különösebben nem erőltettük.
Tudjuk, hogy a „befejezéseid” kiválóak, a hajóban hogy oszlanak meg
a feladatok?
Mindig igyekszünk felvenni a saját tempónkat, 500 m-nél kicsit gyorsítunk, hogy a többiekkel megtartsuk a tempót, s aztán az utolsó 200
méteren kiadunk magunkból mindent. Legalábbis mindig igyekszünk.
A verseny alatt is arra összpontosítottunk, hogy az ellenszélben nagyon
el ne fáradjunk.
Továbbjutottatok az olimpiára, mikor kezditek a felkészülést?
Októberben kezdődik a kemény felkészülés, amely rengeteg összpontosítással és munkával jár. Szeretem a kemény munkát.
Erik Vlček K4-ben is a starthoz ül. Te készülsz-e K1-ben, hiszen abban a
versenyszámban is kitűnő eredményeket értél el?
Nem készülök, felkészülésemmel kizárólag az 1000 méteres távra
összpontosítok.
Hogy Erikkel indulsz, az nem borította fel a K4-s viszonyokat?
Úgy gondolom nem, ebbe én nem keveredem bele. Ha valamilyen nézeteltéréseik vannak, azt egymás közt kell tisztázniuk.
Itthon keveset tartózkodsz, így a párkányiak keveset tudnak rólad. Elárulnál valamit a magánéletedről? Van-e szabadidőd, s ha igen, mivel
töltöd a legszívesebben?
Az edzések mellett kevés a szabadidőm. Ilyenkor szeretek olvasni, filmet
nézni. A szezon után pedig főleg a családdal és a barátaimmal vagyok.
Ki a kedvenc sportolód vagy példaképed?
Kifejezetten kedvenc sportolóm nincs, a norvég Knut Holman kajakost
említeném, de rengeteg sportolót csodálok, mert tudom, hogy sikereik
mögött mennyi kemény munka van.
Milyen ételt és italt kedvelsz?
Nagyon szeretek főzni is, kedvencem a brokkoli leves, sült csibe rizzsel
és kompóttal.
Milyen az életed Trencsénben?
Szinte mindig egyforma. Reggeli kelés, edzés, ebéd, egy kis pihenés,
és ebéd után ismét edzés. Este edzés után egy kicsit sétálok a városban,
pihenek, és ez megy naponta körbe-körbe.
Nemcsak Szlovákiában, de már külföldön is ismert vagy, hogy viseled, az
emberek megállítanak az utcán egy autogramért?
A mi sportunk nem olyan népszerű, hogy egy autogramért megállítsanak
az utcán, de fiatal kajakosok szoktak kérni aláírást. Csodálatos érzés,
talán nagyobb öröm nekem, mint nekik.
Mint üzennél a párkányi fiatal vízi sportolóknak, mit tegyenek annak
érdekében, hogy hozzád hasonlóan sikeresek legyenek?
Csak azt üzenhetem nekik, amihez én is tartottam magam. Ha érdekli
őket és van kitartásuk, a kemény munkában örömüket kell, hogy leljék,
és a várt siker biztosan nem marad el. Ne legyenek türelmetlenek!
Aki régebbtől ismeri Gelle Pétert, az tudja, hogy mindig szerény, illedelmes és kedves fiú volt. Most igazi férfi lett belőle, erős, széles vállakkal,
az említett tulajdonságai azonban megmaradtak. A riport óta megnősült,
ehhez is szeretettel gratulálunk. A párkányiak nevében kívánunk neki
sok sikert, erőt, egészséget a megálmodott olimpiához.
-glázer-

Sikeres karate bajnokság
Október 1-én a párkányi kyokushin karate klub a muzslai sportcsarnokban rendezte meg a 14. Nyílt Szlovák Kyokushin Karate Bajnokságot. A
megmérettetésen négy országból (Ausztria, Csehország, Magyarország,
Szlovákia) körülbelül 150 versenyző vett részt. Klubunkat 18 versenyző
képviselte, ők 16 érmet szereztek. Aranyérmesek: Molnár Bence, Feketšová Soňa, Hegedűs Lukáš, Jurečka Štefan, Gajdoš Dániel, Povinký
Juraj. Ezüstérmesek: Zsarnai Dániel, Palkovič Gábor, Németh Carmen,
Szauder Zsolt, Reznik Zsolt, Bernet Viktor, Krištofčíková Diana. Bronzérmesek: Lengyel Zoltán, Székely Bence, Marcsa Arnold. Ezúton szeretném megköszönni a párkányi városi hivatal anyagi támogatását.
Rácz Norbert – edző

Úspešné majstrovstvá v kyokushin
karate

1. októbra štúrovský
kyokushin
karate klub usporiadal 14. Otvorené majstrovstvá
Slovenska v kyokushin karate v
športovej hale v
Mužle. Zúčastnilo
sa 150 pretekárov
zo štyroch krajín
(Česká republika,
Maďarsko,
Rakúsko, Slovensko). Náš klub reprezentovali 18 pretekári, z nich 16
získali medailu.
Zlatá medaila: Molnár Bence, Feketšová Soňa, Hegedűs Lukáš, Jurečka
Štefan, Gajdoš Daniel, Povinký Juraj
Strieborná medaila: Zsarnai Daniel, Palkovič Gabriel, Némethová Carmen, Szauder Zsolt, Reznik Zsolt, Bernet Viktor, Krištofčíková Diana
Bronzová medaila: Lengyel Zoltán, Székely Bence, Marcsa Arnold
Touto cestou chcem poďakovať Mestskému úradu Štúrovo za materiálnu podporu našej súťaže.
Rácz Norbert – tréner

Štúrovčania Horváth a Oravec do
MTK Jégsólymok Budapešť!
Vlaňajšie tretie víťazstvo hokejistov HK Štúrovo na turnaji Ice Beach Cup v Maďarsku začína prinášať svoje prvé ovocie.
Dvaja hráči totiž budú hrať v Maďarsku najvyššiu amatérsku súťaž.
Brankár Tibor Horváth a útočník Ján Oravec sa presadili v prípravnom
kempe mužstva maďarskej prvej amatérskej hokejovej ligy (NAJB –
Nemzeti amatőr jégkorong bajnokság) a v novej sezóne budú obliekať
dres MTK Jégsólymok Budapešť. V októbri sa začína už 4. ročník tejto
súťaže a mužstvo Jégsólymok bude bojovať o prvé priečky v lige, ktorá
má 8 účastníkov.
Trénerom mužstva
sa stal niekdajší
29-násobný maďarský reprezentant László Pindák, ktorý bude
pôsobiť aj ako hrajúci tréner. Brankárskou jednotkou
tímu sa stal práve
Horváth a Oravec
bude nastupovať
v útoku prvej „slovenskej“ formácie
po boku ďalších troch Slovákov. Štúrovskí hokejisti si budú môcť svoje
schopnosti otestovať v prvom zápase sezóny 21. októbra proti mužstvu
Hargitai Farkasok, víťazom ligy z roku 2008.
Horváth aj Oravec však potvrdili, že aj naďalej z HK Štúrovo nevystúpia
a aj naďalej budú svojimi výkonmi mužstvo podporovať na Ice Beach
Cupe aj tento rok.
Kép és szöveg: Ifj. Ján Oravec
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MEGEMLÉKEZÉS - SPOMÍNAME
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Remegő kézzel simogatjuk fejfádat,
nem nyugszik a szívünk, hogy többé
nem láthat.“

Fájó szívvel mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, barátnak,
ismerősnek és mindazoknak,
akik 2011. szeptember 27-én
elkísérték utolsó útjára a szerető
édesapát, nagypapát,

Mély fájdalommal emlékezünk halálának
10. évfordulóján a szeretett férjre,
édesapára és nagyapára,

Halasi Ferencet,

id. Krizsán Ferencre,

akit életének 83. évében ragadott ki szerettei köréből a halál.
Köszönjük a sok koszorút, virágot és a vigasztaló szavakat, melyekkel
enyhíteni igyekeztek soha el nem múló fájdalmunkat.
A gyászoló család

„Szerettünk volna még sokáig szeretni,
míg élünk, nem fogunk feledni.“
Fájó szívvel emlékezünk

Dibúz Lajos
halálának első évfordulójára.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
Felesége, gyermekei, szülei, nővére családjával

akinek szerető szíve 2001. november 8-án szűnt meg dobogni.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá szeretettel
ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.“

Október 20-án lesz egy éve, hogy
eltávozott közülünk édesanyám és
nagymamánk,

Topán Teréz.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
Szerető fia, menye és unokái
„Összetört lelkünk, megsebzett a szívünk, hogy elmentél és
egy szebb világba költöztél. Pedig voltak álmaid, vágyaid
és reméltél, de életed egy váratlan percben örökre véget
ért. Velünk vagy mindig, mindenhol, de mégis nagyon
hiányzol. Édes Jézus adj nyugalmat drága jó Zolinknak.”

Köszönetet mondunk
minden
ismerősnek és
rokonnak,
akik elkísérték utolsó
útjukra
drága szüleinket,

Mély fájdalommal mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek és mindazoknak, akik 2011.
szeptember 14-én elkísérték utolsó útjára
a párkányi temetőbe drága szerettünket,

Vincze Máriát és Antalt.
A gyászoló család

Virág Zoltánt,

akit életének meg nem élt 51 évében ragadott ki szerettei köréből a halál, és részvétükkel, koszorúikkal, virágaikkal és vigasztaló szavaikkal
igyekeztek enyhíteni soha el nem múló fájdalmunkat.
Édesanyád, papa és testvéreid

Riadková inzercia - Apróhirdetés
-Súrne predám veľký 3-izbový, kompletne prerobený, klimatizovaný byt a garáž v
Štúrove na Gaštanovej ulici. Volať po 17.00 hod.. Tel.. 0905 213 910
-Dám do prenájmu 2-izbový, prerobený, komplet zariadený byt. Tel.: 0908 706 439
-Három szobás lakás kiadó hosszútávra. Tel.: 0905 288 209
-Eladó nagy családi ház a Komensky utcán, ár megegyezés szerint. Vállalkozáshoz is alkalmas. Tel.: 0904 441 698

-Párkányban 2 szobás, felújított lakás eladó, garázzsal együtt. Tel.: 0908 722 702
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 983 602
-Hladáme administratívneho/nu pracovníka/čku. Podmienky: znalosť slovenského
jazyka, znalosť PC, komunikatívnosť. Info: Hlavná 7-Šipošov dvor
-Predám záhradu s chatou pri Dunaji. Tel.: 0905 179 083
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