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Kuka - index: szegénységjelző
szemétkosarak

Az AVE cégtől kapott statisztikákból kiindulva közvetlen összefüggést véltünk fölfedezni a párkányiak jóléte és az általuk „termelt”
szemét mennyisége között. Vajon megtaláltuk a jólét legobjektívebb
mércéjét?
Ha igen, a városban képződő kommunális hulladék mennyiségéből az
derül ki, hogy életminőségünk 2011-ben körülbelül 2004-2005 színvonalát érte el.
Nagy Imre,
a
hulladékgazdálkodást
biztosító AVE
technikai
igazgatója a
statisztikák
elemzése során nem értett egyet a
közvetlen párhuzam meglétével a város
hulladékának
menynyisége
és a jólétünk
m é r t é k e
között, de azt elismerte, hogy az egykor sokkal jobban virágzó város lényegesen több szemetet „termelt”, mint azt napjainkban tapasztaljuk.
Az összefüggés logikus, hiszen a jobb anyagi helyzetű lakosok, vállalkozások és üzemek többet költenek, több terméket vásárolnak, így
azok csomagolóanyaga és maga a termék is előbb-utóbb a szemetes
konténerben végzi. A teljességhez azért hozzátartozik, hogy a lakosok
szemetelési kedve azért is csökkent, mert egyre többen szelektálják az
újrahasznosítható műanyag palackokat és üveghulladékot. Ennek ellenére a statisztikák szerint a párkányiak nem gyűjtöttek össze annyival
több flakont, mint amennyivel a hulladék összmennyisége lecsökkent.
Így, ha feltevésünk helyes, jelen jólétünk a 2004-es viszonyokhoz
mérhető, ami – valljuk be – nem annyira tragikus. Keserű szájízünk
csak attól lehet, hogy az általunk fölfedezett „kuka-index” 2008 óta megállíthatatlanul csökken, és nem tudni, mikor áll meg. A feladat tehát a
város elöljáróira vár: Mit tegyünk annak érdekében, hogy szemétkosaraink és pénztárcáink nehogy újra a 90-es évek viszonyait tükrözzék?
S hogy mennyit szelektáltunk tavaly?
A párkányiak 2011-ben 25 tonna műanyag palackot gyűjtöttek össze
az erre kihelyezett
konténerekben. Ez a
mennyiség egy nyergesvontatós kamion
súlyának felel meg.
A szelektált papír
mennyisége meghaladta a 31 tonnát, üvegből pedig körülbelül 13 tonna került az újrahasznosító üzemekbe.
Koller Péter

Index smetných košov:
smetné koše znak chudoby
Na základe štatistík od AVE sme našli kontext medzi blahom Štúrovčanov a „vyprodukovaným“ množstvom odpadu. Našli sme najobjektívnejšiu jednotku blaha?
Ak áno, tak z nahromadeného komunálneho odpadu sa ukazuje, že životná úroveň v roku 2011 dosiahla úroveň z rokov 2004-2005. Technický riaditeľ AVE, Imre Nagy, počas analýzy nesúhlasil s úmernosťou
vyprodukovaného odpadu a blahom obyvateľov, ale uznal, že v minulosti mesto zažívalo lepšie časy a „vyprodukovalo“ oveľa viac odpadu
ako v súčasnosti.
Spojitosť je logická, veď obyvatelia s lepším finančným zázemím, závody a podniky viac minú, nakupujú výrobky, ich balenie, ale časom aj
samotný výrobok sa dostáva do kontajnerov. K úplnosti treba dodať, že
stále viac obyvateľov selektuje odpad na znova použiteľné plasty a sklo.
Napriek tomu podľa štatistík Štúrovčania nepozbierali o toľko viac fliaš,
o koľko sa znížil celkový objem odpadu.
Teda ak je naše meranie správne, naše súčasné blaho sa dá porovnávať s
tým v roku 2004, priznajme – čo nie je až tak tragické. Horkosť v ústach
môžeme mať skôr z toho, že nami objavený „index smetných košov“ od

roku 2008 neustále klesá, a ktovie kedy sa zastaví. Úloha pre vedenie
mesta: Čo máme urobiť, aby naše odpadkové koše a peňaženky neodzrkadľovali obdobie 90-tych rokov?
A koľko sme selektovali vlani?
Štúrovčania v roku
2011 nazbierali 25
ton umelých fliaš do
vyhradených kontajnerov. Táto váha
zodpovedá váhe naloženého kamiónového ťahača. Selektovaný papier prevyšoval 31 ton, skla bolo približne
13 ton.
Preklad: g.p. , foto: Koller
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Szlovákia kormánya 2011. november 23-i ülésén 1.674 munkahely
létrehozását támogatta meg 45,3 millió € összegben az állami költségvetésből. A munkahelyek zömében északon, vagyis az alacsony
munkanélküliséggel bíró térségben létesülnek, ahová a munkaerőt
más régióból kell odaszállítani. Szlovákia 79 járása közül a 10 legmagasabb munkanélküliséggel bíró járás közül 7 Dél-Szlovákiában
található. Dél-Szlovákia szinte teljes egészében leszakadó, hátrányos
helyzetű térség. A kormány határozatának következtében délre egyetlen helyre, csupán Rozsnyóra került állami támogatás. Dél-Szlovákia más térségeibe, így Párkány környékére sem jutott állami támogatás munkahelyek létesítésére. El kell érnünk, hogy a következő
választási időszakban ez a kedvezőtlen folyamat megváltozzon, elsősorban ott jöjjenek létre államilag támogatott munkahelyek, ahol
égető szükség van rá. Ahová nem kell más térségekből odaszállítani
a munkaerőt, hiszen riasztó méreteket ölt a munkanélküliség. Ilyen
helyzetben van több Dél-szlovákiai régió, főleg Párkány és vidéke.
Megoldást kell végre találnuk. Amennyiben az állam segíteni tud,
akkor ott segítsen, ahol meg kell előzni a riasztó szociális feszültséget. E célkitűzéseket a párkányi régió érdekében szeretném teljesíteni. Ezért kérem vegyenek részt a közelgő parlamenti választáson,
válasszák a Magyar Koalíció Pártját, karikázzák be Farkas Iván
3. sorszámát.
Köszönöm a bizalmukat: Farkas Iván, MKP

Správy zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na decembrovom zasadaní sa rokovalo o miestnych daniach, o komunálnom odpade, rekonštrukcii Nánanskej cesty a o selektívnom
zbere odpadu.
Výhrady proti zvyšovaniu ceny za odvoz komunálneho odpadu mal
Zoltán Csepregi. Navrhoval zníženie o 60 centov. Dôvody jeho návrhu
uvádzame v inom článku. Zastupiteľstvo nakoniec nesúhlasilo s jeho
návrhom. Primátor Ján Oravec na jeho návrh povedal, že vedenie mesta
si je vedomé, aký je sociálny stav obyvateľov. Ale mnohokrát nezaplatia ani tí, ktorí nežijú v zlých podmienkach. Pri neplatičoch spôsobuje
problém aj likvidácia ilegálnych smetísk. Zvýšenie o 40 centov zo 17,60
na 18 eur nepokladá primátor za veľké zvýšenie. Podľa zmluvy s AVE
by sa cena mala dvíhať podľa výšky inflácie. Terajšie riešenie je výsledkom kompromisu. Hovorilo sa aj o selektívnom zbere odpadu. Poslanec
Bohumil Toběrny pokladá za problém aj spôsob odvozu selektovaného
odpadu. Vedúci technických služieb, Imre Nagy, povedal: „Od januára
môžeme očakávať zmeny, selektovaný odpad sa bude aj od rodinných
domov odvážať podľa presného harmonogramu“. Vysvitlo, že medzi
plánmi je aj vytvorenie ostrovov na zhromažďovanie odpadu a okolo
kontajnerov postaviť uzamykateľné ploty. Kľúč by mali príslušní obyvatelia domov.
„Tým by sa vyriešil problém rozhádzaných smeti a zároveň by bol väčší
prehľad , ktorý panelák produkuje najviac odpadu. Neskôr v budúcnosti
by sa mohol zaviesť blokový systém platenia“ – zhrnul Oravec a dodal, že takýto systém by bol najspravodlivejší. Témou boli aj vidiecke
deti navštevujúce škôlky v Štúrove. „Vidiecki škôlkari generujú mínus,
čo musí dotovať mesto“ – povedal primátor, podľa ktorého je chybou,
že znižujúci sa počet prihlásených sa snažia doplniť deťmi z okolitých
obcí. Bolo by lepšie, keby deti z okolia nenavštevovali škôlku v Štúrove.

Szigeti reagoval na návrh o voľnom výbere skôlky. Podľa neho v prípade, že bude viac prihlásených, môžu byť uprednostnení Štúrovčania.
Niektorí poslanci pokladali návrh za diskrimináciu. Oravec svoj návrh
stiahol. Diskutovalo sa aj o rekonštrukcii Nánanskej cesty. Dostali sme
prísľub, že ak mesto zrekonštruuje územie vedľa cesty, ktoré mu patrí. Správa ciest natiahne nový asfalt na cestu. Oravec dúfa, že sa do
roku 2013 vybuduje aj kruhový objazd na križovatke pri kúpalisku a
nákupnom centre. Dôvodom diskusie bola výhrada poslancov. Žiadali
garanciu od Správy ciest, že po rekonštrukcii chodníkov určite opravia
cestu. Bez garancie je možné, že sa mestská časť obnoví a cesta zostane
ešte roky nedotknutá. Podľa Szigetiho bude veľa závisieť aj od výsledkov volieb, ktoré môžu vplývať na to, či Štúrovo dostane taký veľký
peňažný balík. Vo veci sa nakoniec zrodilo chybné rozhodnutie, ktoré
zastupiteľstvo opravilo na ďalšom mimoriadnom zasadnutí. Na úpravu
mestských území by podľa odhadov mesto potrebovalo úver v hodnote
500 tisíc eur. Na vypracovanie plánov nakoniec zastupiteľstvo schválilo
30 tisíc eur, po ich vypracovaní budú aj finančné nároky prehľadnejšie.
Sťahovanie knižnice do školy bude schodné najskôr v roku 2013, dovtedy treba vypracovať technické podmienky sťahovania. Menila sa aj
turistická daň. Odteraz bude poplatok za noc strávenú v Štúrove jednotný, namiesto doterajších 50 eur a 33 centov bude po 10%-nom zvýšení
stáť 55 centov. Zvýšila sa aj daň za „domácich miláčikov“. Za psa v
rodinnom dome zaplatí majiteľ 6 eur a za ich držanie v bytoch 33,50
eur. Kombinácia držania psa, napríklad v byte aj na víkendovej chate,
bude stáť 20 eur. O 10% sa zvýšila aj daň za nehnuteľnosť. Na zasadnutí
schválili aj rozpočet na rok 2012. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční v
strede februára.
Preklad: g.p.

Informácia pre občanov mesta!

Felhívás!

Oznamujeme váženým občanom, že „Platobný výmer TKO“ na rok 2012 (poplatok
za odpad) si môžu vyzdvihnúť osobne na Mestskom úrade v Štúrove na prízemí u
informátorky. Po prevzatí výmeru je možné zaplatiť poplatok v hotovosti v pokladni
MsÚ. Výška poplatku na rok 2012 je 18 €/osoba.
Termín prevzatia od: 13. februára 2012 (najneskôr do: 9. marca 2012)
Potrebný doklad: občiansky preukaz. Po tomto termíne výmery budú zasielané
poštou do vlastných rúk!

A városháza ezúton tudatja a tisztelt lakossággal, hogy a 2012-re vonatkozó,
hulladék illetékről szóló határozatot személyesen a Városi Hivatalban (földszint, információs ablak) vehetik át. A határozat átvételét követően az illetéket a pénztárban
készpénzben is be lehet fizetni. Az illeték összege a 2012-es évre 18,00 €/személy.
Az átvétel 2012. február 13-tól legkésőbb 2012. március 9-ig lehetséges.
Ezen időpont után a küldeményt a posta személyes átvétellel kézbesíti.
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Hírek a testületi ülésről
A decemberi testületi ülésen szó esett a helyi adókról, a szemétdíjról,
a Nánai utca rekonstrukciójáról és a szelektív hulladékgyűjtésről is.
A hulladék elhordásáért fizetett összeg megemelése ellen Csepregi Zoltánnak kifogása volt, s indítványában 60 centes csökkentést javasolt.
Arról, hogy miért tett így, egy másik cikkben írunk. A testület végül
nem bólintott rá a javaslatára. Oravec Ján polgármester a felvetésre elmondta, a város vezetése tisztában van azzal, milyen a lakosok szociális
helyzete. Ám sokszor azok sem fizetik ki a szemétdíjat, akik nem élnek
rossz körülmények között. Emellett gondot okoz az illegális lerakatok
felszámolása is. Oravec a 40 centes, tehát 17 euró 60 centről 18 euróra
történő emelést nem tartja magasnak. Indoklása szerint az AVE-val korábban megkötött egyezség értelmében az infláció mértékének megfelelően kellene emelni, ez pedig egy kompromisszumos megoldás.
Szóba került a szelektív hulladékgyűjtés is. Toběrný Bohumil
megemlítette a válogatott szemét elhordásának módját, amikor is a többitől nem elkülönítve
viszik el a válogatott szemetet.
A közterület-fenntartó vállalat
illetékese, Nagy Imre válaszul
elmondta: januártól változás
várható, pontos időbeosztás szerint szállítják el a családi házaktól is a szelektív hulladékot. Mint kiderült, a tervek között szerepel szelektív hulladékgyűjtő-szigetek kialakítása, s a szeméttároló konténerek
rácsos-zárt elkerítése, melyhez csak az adott lakótömb lakóinak lenne
kulcsa. „Ezzel meg lenne oldva a „turkáló személyek” problémája és
jobban szemmel lehetne tartani azt, hogy melyik rész mennyi szemetet
termel, így akár blokkonkénti fizetési rendszert is be lehetne vezetni a
jövőben” – fogalmazott Oravec, majd megjegyezte, ez lenne a legigazságosabb megoldás.
A környező falvakból Párkányba óvodába járó gyerekek is szóba kerültek. „A vidéki ovisok mínuszt generálnak, melyet a városnak kell dotálni” – magyarázta a polgármester, aki hibának tartja, hogy az intézmények
a környékbeli falvakból próbálják pótolni a csökkenő gyereklétszámot.
Szigeti László reakciójában elmondta, szabad óvodaválasztási jog van

érvényben, s csak abban az esetben lehet előnyben részesíteni a párkányiakat, ha túljelentkezés van. Több képviselő is diszkriminációnak
tartotta a javaslatot, a pontot végül Oravec visszavonta.
Vita alakult ki a Nánai út rekonstrukciója kapcsán is. A polgármester
elmondta, hogy ígéretet kapott arra, ha felújítják az út menti, városi
fennhatás alatt lévő részeket, akkor az útra új burkolatot húz az Állami
Útkezelő Vállalat. Oravec reményét fejezte ki abban, hogy 2013-ban
elkészül a körforgalom is a fürdő - bevásárlóközpont kereszteződésben.
A vita oka az volt, hogy a képviselők garanciát szerettek volna kérni az
útkezelőtől a kivitelezésre, hogy az valóban elvégzi a rekonstrukciót. A
hozzászólások szerint garancia
nélkül félő, hogy ha a városi rész
megújul, maga az út továbbra is
a régi marad. Szigeti László szerint sok függ a választások eredményétől, mely többek között
befolyásolja azt is, hogy Párkány megkaphat-e egy ekkora
pénzcsomagot. Az ügyről végül
téves döntés született, melyet
egy újabb rendkívüli ülésen tett
helyre a testület. A városi területek rendbe hozására a becslések szerint
500 ezer euróra lenne szükség, melyet hitel segítségével fedezne Párkány. A tervdokumentáció kidolgozására 30 ezer eurót hagytak jóvá,
melynek megléte által az anyagi kérdések is áttekinthetőbbé válnak.
A képviselők döntése által változott, egységessé vált az idegenforgalmi
adó összege: az eddigi 50 és 33 cent helyett 10 százalékos emelés következtében 55 centet kell fizetni egy Párkányban töltött éjszakáért. Az
ebadó is emelkedett. A családi házaknál tartott kedvencek után 6 eurót, a
lakótömbökben neveltekért pedig 33 euró 50 centet kell fizetni. A kombinált, tehát lakótömbben és például víkendháznál egyaránt tartott ebek
adó díja 20 euró. Emellett 10 százalékkal emelkedett az ingatlan adó is.
A gyűlésen elfogadták a 2012-es költségvetést is. A könyvtár Teraszokra helyezéséről pedig kiderült, hogy a művelet esedékes dátuma 2013.
Addig elő kell készíteni a költözés technikai feltételeit. A legközelebbi
testületi ülés február közepén lesz.
K.-Sz.É.
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Prečo sa zvyšuje cena za odpad?
Miestna samospráva na mimoriadnom decembrovom zasadnutí
zvýšila o 40 centov cenu za komunálny odpad. Od januára budeme
namiesto 17,40 eur platiť za odvoz komunálneho odpadu 18 eur na
osobu. Poslanec MZ Zoltán Csepregi napriek tomu navrhol zníženie
ceny za komunálny odpad o 60 centov. Boli sme zvedaví, prečo tak
konal.
-Pri mojom návrhu sa viacerí zháčili. Podľa mňa k nemu viedli racionálne dôvody. Treba vedieť, že úroveň nezamestnanosti v meste siaha
po nebesá, veď papierenský závod, ale aj železnice podnikli nepríjemné
kroky... Zo štatistických údajov vieme, že iba každý deviaty nezamestnaný dostáva nejakú podporu. Podľa môjho videnia, na takúto sociálnu
situáciu by malo zareagovať aj zastupiteľstvo. Schválený 40 centový
návrh mestského úradu znamená pre rozpočet plus 4 320 eur, môj návrh
by znamenal výpadok 6 480 eur. Spolu je to 10 800 eur. Počas minulého roka zastupiteľstvo schválilo a rozdalo pre záujmy úzkej skupiny
približne sedemnásobok tejto sumy. Z tej sumy by bolo treba zabezpečiť
iba malú časť, ale tým pádom by sa odľahčenie finančného bremena
týkala všetkých obyvateľov mesta, nie iba istej skupiny ľudí. V tomto
ťažkom období by sme týmto krokom možno uľahčili mnohým rodinám
zabezpečenie každodenného života...
-Ako by ste doplnili schodok v rozpočte, ktorý by vznikol prípadným znížením ceny za komunálny odpad?
-Pri mojom návrhu som aj to vzal do úvahy. Mali by sme viac možností. Po prvé, mestský úrad a zastupiteľstvo ďalej upevní rozpočtový
poriadok, to znamená, že na daný cieľ presmeruje niektorú z možných
rezerv. Po druhé, zvýši daňový poriadok, čiže zintenzívni zaplatenie
doteraz nezaplatených daňových nedoplatkov. Po tretie, prehodnotí
samotný daňový systém a postaví ho na nové základy, ako to spravili
napríklad v Senci. Poviem príklad. Vieme o tom, že momentálne je v
meste 300-350 bytov alebo domov prázdnych. Samozrejme to nie je tak,
pretože väčšina z nich je fyzicky obývaná, len nie sú nahlásení. Tým
pádom neplatia za odpad, napriek tomu, že smeti produkujú. Ak na 300
miestach bývajú v priemere dvaja ľudia, ročne to znamená 5 400 eur
výpadku v príjmoch... Nakoniec by som ešte poznamenal, že zdvihnutie
ceny pokladám za nesprávne aj preto, lebo je to už tretie rozbehnutie so
sľubmi, že bude selektívny zber odpadu. Doteraz sa ani raz nepodarilo
uskutočniť selektívny zber. Je pravda, že sme sa už dostali k tomu, že
časť obyvateľstva zbiera odpad selektívne, len to nezobrali do úvahy
pri odnášaní odpadu, nedali tomu dostatočný dôraz a všetko pozbierali
dokopy. Podľa mňa otázka ďalšieho zvyšovania mala byť aktuálna v
tom prípade, ak by sme už boli schopní aspoň rok selektívne pozbieraný
odpad aj selektívne odnášať...
Preklad g.p.

Miért emelkedik a szemétdíj?
A helyi önkormányzat decemberi rendkívüli ülésén negyven centtel
emelte meg a szemétszállítási díjat. Így januártól az eddigi 17,60
euró helyett 18 eurót kell fizetni személyenként a szemételhordásért. Csepregi Zoltán képviselő, a testületi ülésen a szemétdíj 60
centes csökkentésére tett javaslatot. Arra voltunk kíváncsiak, miért
tett így?
- Ezen a javaslatomon többen fel is akadtak, pedig szerintem racionális
érvek vezettek a javaslat megtételekor. Tudni kell, hogy a városban a
munkanélküliségi mutató szinte az eget veri, hiszen a papírgyár, de a
vasút is meglépte a maga kis kellemetlen lépéseit... Statisztikai adatokból azt is tudjuk, hogy csupán minden kilencedik munkanélküli kap
valamilyen szintű juttatást. Nézetem szerint az ilyen szociális helyzetre
a testületnek is reagálnia kellene. A hivatal által benyújtott 40 centes
javaslat a városi költségvetésnek 4 ezer 320 eurós pluszbevételt jelentene, az általam benyújtott 60 centes csökkentési javaslat pedig 6 ezer
480 eurós kiesést. Ez együtt 10 ezer 800 eurót jelent. A testület csak
az elmúlt egy évben szűk csoportérdekek kiszolgálására ennek az öszszegnek körülbelül a hétszeresét osztotta szét, költötte el. Nos, ebből az
összegből csupán a töredékét kellet volna biztosítani, ezáltal viszont az
anyagi terhek megosztásából a város összlakossága részesülhetett volna,
nem csupán néhány tucat fős csoport. Ebben a nehéz időszakban ezzel
a gesztus értékű lépéssel talán jó néhány családnak könnyebbé tehettük
volna akár a mindennapi megélhetés biztosítását is.
- A szemétdíj esetleges csökkentése által keletkezett bevételkiesést miként pótolta volna a költségvetés?
- A javaslatom megtételénél ezt is figyelembe vettem. Több lehetőség is
nyílt volna. Az első ilyen, hogy a költségvetési fegyelmet tovább erősíti
a testület és a hivatal. Ez azt jelenti, hogy a különböző esetleges tarta-
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lékokat erre a célra irányítja át. A második, hogy fokozza az adózási
fegyelmet, tehát az eddig be nem fizetett adóhátralékokat intenzívebben
behajtja. A harmadik, hogy magát az adózási rendszert teljes egészében átértékeli, és új alapokra helyezi, mint tették ezt akár Szencen is.
Mondok egy példát. Tudomásunk van arról, hogy jelenleg a városban
megközelítőleg 300-350 lakás vagy lakóház áll üresen. Persze ez nincsen így, mert fizikailag ezeket nagy részben lakják, csak éppen nincsenek bejelentkezve. Így a szemétdíjra sem kapnak díjszabást, ergo nem
is fizetnek, de a szemetet termelik. Ha a 300 helyen átlagosan csupán
két ember lakik az éves szinten jelenleg 5 ezer 400 eurós bevételkiesést
jelent... Végezetül megjegyezném, hogy az emelést most azért sem tartottam helyesnek, mert ez már a harmadik nekifutás, azzal a hitegetéssel, hogy majd lesz szelektív gyűjtés. Viszont ez idáig még egyszer sem
sikerült a szelektív gyűjtést megvalósítani. Igaz, odáig már eljutottunk,
hogy a lakosság egy része szelektíven gyűjtött, csak az elszállításnál
ezt nem vették figyelembe, nem fektettek rá kellő hangsúlyt és mindent
egyben gyűjtöttek össze. Szerintem egy következő emelés akkor lehetett
volna aktuális kérdés, ha legalább már egy évig képesek vagyunk szelektíven elszállítani a szelektíven összegyűjtött hulladékot.

Hľadáme do našej prevádzky
v Štúrove zváračov CO2 so
štátnymi skúškami
(nie je podmienkou).
Životopisy zasielajte na:
v.dingova@yssel.sk
Nástup od 01.02.2012.
Bytový textil – GALAXIA
Hlavná č. 10 Štúrovo
Tel.: 0903 785 532

Naša ponuka:
-antialergické paplóny a vankúše,
-návlečky na malé a veľké vankúše,
-plachty na posteľ,
-výroba paplónov, vankúšov a návliečok podľa vašich rozmerov z
vybraných látok,
-preplnenie Vášho vankúša kvalitnými polyesterovými guličkami.
Predaj bavnenej a polyesterovej metráže.
Otvorené denne od 9.00 do 17.00 hod, v sobotu od 8.00 do 12.00 hod
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Dunaj plný toxických látok
Podľa výskumu publikovaného v decembri koncentrácia škodlivých
pesticídov niekoľkonásobne prevyšuje povolenú hranicu v Dunaji
aj vo Váhu.
Občianske združenie Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) odobralo vzorky z Dunaja v rôznych obdobiach z rôznych úsekov
od Bratislavy až po Štúrovo. Všetkých päť meraní ukázalo vysokú
hladinu znečistenia. Vyhlásenie Daniela Lešinského, člena združenia:
„Všetky letné odbery obsahovali vzorky pesticídov nad povolené limity.
Vo vzorke odobratej v Komárne bolo zistených päť rôznych druhov pesticídov, v inom regióne sa preukázal zakázaný pesticíd Atrazin“.
Navyše chemikália Acetochlór na niektorých miestach Váhu a Dunaja
mala šesťnásobne zvýšenú koncentráciu. Odbery združenie realizovalo aj v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Poľnohospodárstvo bez
znečistených vôd s maďarským partnerom a externými laboratóriami,
ktoré analyzovali spolu 31 vzoriek vôd z oboch krajín. Podľa CEPTA sa
dá problému s pesticídami zabrániť, alternatívou je predovšetkým ekologické poľnohospodárstvo so znížením použitia chemických prípravkov na ochranu rastlín.
Navyše v decembri upozorňoval Greenpeace, že z odkaliska v maďar-

skom Almásfüzitő unikajú do Dunaja nebezpečné látky. Vzorky odobrali v čase nízkej hladiny Dunaja na miestach, na ktoré bežne nie je
možný prístup. Vzorky obsahovali zvýšenú hladinu arzénu, molybdénu a brómu. Podľa regionálneho odborníka Greenpeace na chemikálie
Gergelya Simona, hore uvedené údaje jednoznačne dokazujú, že odkalisko je nebezpečným znečisťovateľom okolia. „Odkalisko nedisponuje
základným systémom izolácie a zadržiavania nebezpečných látok. Na
dunajskej strane odkaliska neexistuje monitorovací systém“ – dodal.
Ministerstvo životného prostredia vykonalo pred Vianocami kontroly na
Dunaji v úsekoch pod aj nad Ižou. Podľa meraní je koncentrácia arzénu
na slovenskom úseku rieky pod povolenou hranicou. Merania vykonajú
aj v roku 2012 odborníci Vodohospodárskeho závodu.
Preklad: g.p.

Vláda SR 23.novembra 2011 rozhodla o štátnej podpore vytvorenia
1.674 pracovných miest v hodnote 45,3 miliónov €. Štátom podporené
nové pracovné miesta sa vytvoria zväčša na severe, v regiónoch s nízkou
nezamestnanosťou. Z desiatich okresov s najvyššou nezamestnanosťou
je 7 na juhu Slovenska. Napriek tomu dotácie smerujú podľa uznesenia
vlády do vyspelých regiónov zväčša na severe krajiny. Okrem jedinej
výnimky, mesta Rožňava. Ostatné regióny južného Slovenska ostali
bez štátnej dotácie na tvorbu pracovných miest. Medzi inými aj región
Štúrova.
Väčšina územia južného Slovenska je zanedbaný región s vysokou nezamestnanosťou bez reálnej perspektívy rozvoja. Preto v najbližšom
období budeme musieť zmeniť ciele a dosah regionálneho rozvoja na
Slovensku. Musíme zmeniť priority budúcej vlády v tejto oblasti, prioritne chceme vyzdvihnúť záujem zaostalých regiónov, najmä regiónu
Štúrova. Ak má štát zdroje na aktívnu tvorbu pracovných miest, treba
ich nasmerovať tam, kde je akútny stav na poli nezamestnanosti. Účinnejšie treba chrániť záujem nášho krásneho regiónu, žiaľ regiónu s vysokou nezamestnanosťou a zhoršujúcim sa sociálnym prostredím. Preto
Vás žiadam o podporu strany, ktorá ako jediná zastupuje záujem regiónu
južného Slovenska, o podporu Strany maďarskej koalície v nadchádzajúcich sa voľbách do Národnej rady SR. Aby som mohol splniť uvedené
ciele, zakrúžkujte prosím poradové č. 3 kandidáta Ivána Farkasa.
Ďakujem Vám za podporu: Iván Farkas, SMK-MKP

Toxikus anyagokkal teli a Duna
Egy decemberben nyilvánosságra hozott kutatás szerint némely
növényvédő szerek koncentrációja a megengedett határérték többszörösét is meghaladja a Dunában és a Vágban. Ahhoz, hogy a flóra
helyre álljon, zöldebbé kellene tenni a déli régió mezőgazdaságát.
A Központ a Hosszútávon Fenntartható Alternatíváért (CEPTA) szlovákiai polgári társulás különböző időpontokban és helyeken vett mintát a
határfolyó Párkánytól Pozsonyig terjedő szakaszán. Mind az öt mérés
eredménye szerint magas a vegyi szennyezettség. Mint azt Daniel Lešinský, a társulás tagja nyilatkozta: „Minden nyári minta a megengedett
határértékeknél magasabb koncentrációt mutatott ki a növényvédő szerekből. Komáromban öt különböző vegyület is átlépte az egészségügyi
határértéket, más régiókban pedig a betiltott Atrazin maradványait mutatták ki a vízben”. Ráadásul az Acetochlor nevezetű növényvédő szer a
Duna és a Vág egyes pontjain a megengedett érték hatszorosát is meghaladja. A CEPTA magyar partnerrel és független laboratóriumokkal is
együtt dolgozott, a kutatás a Szennyezett vizektől mentes mezőgazdaság
elnevezésű határon átívelő projekt részét képezte. A laboratóriumok 31
mintát vizsgáltak meg, s a próbamérések is hasonló eredményeket mutattak. A CEPTA szerint egyébként fel lehetne lépni a vegyi anyagokkal
szemben, melynek egyik lehetséges módja a földművelés zöldebbé tétele, tehát a növényvédő szerek korlátozása lenne.
Mindeközben az almásfüzitői zagytározóról is újabb negatív hírek láttak
napvilágot. A Greenpeace decemberben arra figyelmeztetett, a tározóból
veszélyes anyagok szivárognak a Dunába. Ennek bizonyítékául elmondták, hogy a rendkívül alacsony vízállás miatt sikerült mintát venni a
Duna medréből, az eredmények szerint arzént, molibdént és brómot tartalmaz a meder. Mindezt az egészségügyi határérték fölötti mennyiségben. Simon Gergely, a Közép- és Kelet Európai Greenpeace regionális
vegyianyag-szakértője szerint a fentiek egyértelműen bizonyítják, hogy
a zagytározó komoly környezeti veszélyforrásnak tekinthető. „A tározó
nem rendelkezik a veszélyes anyagok szivárgását megakadályozó szigeteléssel, s a Duna felőli oldalán nincs kiépítve a megfigyelőrendszer
sem” – közölte. A szlovákiai környezetvédelmi tárca karácsony előtt
vizsgálatokat végeztetett a Duna Izsa alatti és feletti részein: a mérések szerint az arzén koncentrációja a határfolyó szlovákiai szakaszán a
megszabott határértékek alatt mozog. A méréseket 2012-ben is elvégzik
a Vízgazdálkodási Vállalat szakemberei.
K.Sz.É.

6.

KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

01/2012

A hazai az igazi! Egészséges
terméket az őstermelőktől

Iba domáce je to pravé
Zdravé výrobky od prvovýrobcov

Tavaly novembertől az
udvarról is árulhatnak
az őstermelők Szlovákiában. A gazdák szerint
a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium agrártámogatási
rendszerének ilyen jellegű módosítására már
rég szükség lett volna.
Ezzel egyet értenek a
gyártók is, azonban ők
az új rendelettel kapcsolatban aggályaiknak is
hangot adtak.
Egy felmérés alapján a visegrádi négyek közül Szlovákiában található a legkevesebb hazai a polcokon, itt mindössze a teljes árukészlet felét teszi ki a hazai termék. Ezen
az állapoton igyekszik javítani a Földművelésügyi és Vidékfejlesztésin
Minisztérium, mégpedig úgy, hogy tavaly november elsejétől bevezette
az ún. udvarról történő eladást. A rendelet három kategóriába sorolja a
rendszerbe bekapcsolódó termelőket. Az elsőbe tartoznak a kistermelők,
akik éves bevétele nem haladja meg a 2000 eurót. A másodikba a vállalkozók, akik legfeljebb évi 47 500 eurós bevétellel rendelkeznek, a harmadikba pedig a nagytermelők, akikre mennyiségi küszöb vonatkozik.
Nem mindenki árulhat azonban udvarról, csak az, aki ezt a szándékát az
illetékes közegészségügyi, és élelmiszerbiztonsági hivataloknak jelezte.
A vágóhíd és a hús bontása esetében jóváhagyási kötelezettség van, tehát kérvényt kell beadni. Az illetékes szerv megvizsgálja a feltételeket,
és amennyiben ezek teljesítve vannak, jóváhagyja. Az udvarról történő
eladás esetében elég beregisztráltatnia magát az illetőnek.
A kormányrendelet szerint udvarról mézet, tejet, tojást, baromfihúst,
nyúlhúst valamint vadhúst árulhatnak a gazdák, természetesen csak
meghatározott mennyiségben és csak egy adott területen. A szabályok
betartását a Közegészségügyi Hivatal, valamint a Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági hivatal is ellenőrzi. Amennyiben valamilyen vétséget fedeznek fel, a gazda pénzbírságra számíthat.
A gazdák a kormányrendeletet örömmel fogadták. „Szeretném a saját
üzletemben a saját kezem által megtermelt zöldséget és gyümölcsöt
árulni, amiről biztosan tudom, hogy egészséges, és bátran merem ajánlani vevőimnek” - mondta Zámbó Balázs vállalkozó. A gyártók viszont
aggodalmuknak is hangot adtak. „Én azt mondom, hogy ám legyen, foglalkozzanak vele, próbálják értékesíteni azt, amit kitermeltek, próbálják
ellátni a hazai piacot a még meglévő hazai termékkel. Viszont számomra
nem világos, hogy egyéb más produktumok, melléktermékek elhelyezése hogyan lesz megoldva, illetve a higiéniai előírásokat hogyan fogják
betartani, mert ezek a problémás dolgok, hiszen a törvény ezt nem oldja
meg” - mondta Pintér József Danubius kft. tulajdonosa. A hazai gyártók
és a gazdák azonban egy dologban egyet értenek: a nagy üzletláncok
termékeivel ellentétben a sajátjukra esküsznek, szerintük éppen a hazai
termék a minőség garanciája. „A fogyasztó érdeke is az, ami a miénk,
hogy hozzájusson jó minőségű hazai termékhez, és kihasználja azt a lehetőséget, hogy közvetlen kapcsolatba kerül az őstermelővel. Igényel
bizonyos beruházásokat, hogy teljesíteni tudjuk a higiéniai előírásokat,
de erre önerőből nem futja. Reméljük, hogy kapunk anyagi támogatást,
illetve a kormány hozzájárul ahhoz, hogy ez a rendszer beinduljon” Olegra Kálmán az Agref kft. tulajdonosa.
-czm-

Od novembra vlaňajšieho roku môžu prvovýrobcovia na Slovensku predávať aj z vlastného dvora. Podľa gazdov takúto agrárnu
podporu od Ministerstva pôdohospodárstva a vidieckeho rozvoja už
potrebovali dávnejšie. S týmto súhlasia aj výrobcovia, ale oni majú
výhrady aj voči novému nariadeniu.
Na základe prieskumu, z členov vyšehradskej štvorky má najmenej
domácich produktov v obchodoch práve Slovensko. Domáce produkty
tvoria iba polovicu celkových zásob tovaru. Tento stav sa snaží zlepšiť
Ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia tak, že vlani v
novembri zaviedlo tzv. predaj z dvora.
Systém zapojených výrobcov rozdeľuje do troch kategórií. Do prvej
patria malí výrobcovia, ktorých ročný obrat nepresahuje 2000 eur. Do
druhej kategórie podnikatelia s ročným príjmom 47 500 eur a do tretej
veľkopodnikatelia.
Predávať z dvora napriek tomu nemôže každý. Najprv sa treba zahlásiť
na Úrade verejného zdravotníctva SR. V prípade bitúnku a porciovaní mäsa je potrebné podať žiadosť o povolenie predaja. Príslušný úrad
skontroluje podmienky, ak sú splnené, vydá povolenie. Ak sa jedná iba
o predaj z dvora, stačí sa zaregistrovať. Podľa nariadenia vlády z dvora
môžu gazdovia predávať med, mlieko, vajcia, hydinu, zajačinu ako aj
divinu, samozrejme iba v ohraničenom množstve a na určenom mieste.
Dodržiavanie nariadení kontroluje úrad verejného zdravotníctva, ako aj
veterinárny a potravinový ústav. Ak zistia prečin, gazda môže počítať s
peňažnou pokutou.
Gazdovia s potešením prijali nariadenie vlády.
„Chcel by som vo
vlastnom obchode
predávať
vlastnoručne vypestovanú zeleninu a
ovocie, o ktorých
určite viem, že sú
zdravé a smelo ich
môžem odporučiť
kupujúcim“ - povedal Zámbó Balázs, podnikateľ.
Výrobcovia naopak vyjadrili aj
svoje pochybnosti.
„Ja hovorím, nech
sa s tým zaoberajú, pokúsia sa predať to, čo vypestovali, nech skúsia
obsadiť domáci trh s ešte existujúcim domácim produktom. Ale pre mňa
nie je jasné, ako bude riešený predaj iných ďalších produktov a umiestnenie niektorých vedľajších produktov. Alebo ako budú dodržané hygienické zásady. Tieto veci znamenajú problém, pretože zákon ich nerieši“
– povedal Jozef Pintér, majiteľ Danubius s.r.o.
Domáci výrobcovia a gazdovia sa v jednom určite zhodnú. Oproti výrobkom veľkých obchodných reťazcov za svoje berú záruku, práve domáce výrobky sú garanciou kvality.
„Záujem spotrebiteľa je taký istý ako aj náš, aby sa dostal ku kvalitnému
domácemu výrobku a využil možnosť dostať sa do priameho kontaktu s
prvovýrobcom. Vyžaduje si to isté investície, aby sme splnili hygienické predpisy, na to však z vlastných nestačíme. Dúfame, že dostaneme
finančnú podporu, alebo vláda prispeje k rozbehnutiu systému“ - Koloman Olegra, majiteľ Agref s.r.o.
Preklad: g.p.
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Információk a 2012.március 10-i parlamenti választások
lebonyolításának a helyéről és idejéről

7.

A választások 2012. március 10-én lesznek
Párkányban a következő helyeken adhatják le voksukat:

35, 37), Jesensky utca 87 - a poliklinika szolgálati lakásai
6-os körzet: Jesensky utca (66, 68, 70, 72, 74), Szövetkezeti sor (1 - 31
és 6 - 22 )
1-es körzet szavazóhelysége: Nyugdíjas klubb– Fő utca 42
7-es körzet: Bartók utca, Smetana utca
2-es körzet szavazóhelysége: Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola – Co- 8-as körzet: Rákóczi Ferenc utca (35 - 41 és 58 - 80), Bérespart (lakótemenius utca 2
lepi lakások 27 és 29), Kilátó utca, Nárcisz utca, Új utca, Jesensky utca
3-as körzet szavazóhelysége: az Ady Endre Alapiskola épülete – Szent (kizárólag 73-as szám)
István utca 16
9-es körzet: Vörösmarty utca 2-es, 4-es, 6-os számú lakótelep, Štefánik
4-es körzet szavazóhelysége: a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola utca (12 - 48 és 13 - 23)
épülete - Szent István utca 25
10-es körzet: Janko Kráľ utca, Dubček utca, Vasúti sor, Sládkovič utca
5-ös körzet szavazóhelysége: Enerbyt s.r.o. – Hársfa utca 1
(párkányi rész)
6-os körzet szavazóhelysége: Lakásszövetkezet - Hársfa utca 3
Választói igazolvány
7-es körzet szavazóhelysége: Magán Kereskedelmi Akadémia – Szent
István utca 36
Felhívás mindazon párkányi választók részére, akik választói iga8-as körzet szavazóhelysége: Óvoda - Bartók utca 38 (felső rész)
zolványt szeretnének kiváltani a 2012. március 10-i választásokra.
9-es körzet szavazóhelysége: Óvoda - Bartók utca 38 (alsó rész)
Azon választó, aki a választások napján nem a lakhelyén fog tartózkodni,
10-es körzet szavazóhelysége: vasútállomás - Vasúti sor 14
választói igazolványt kérhet a városháza második emeletének 43-as szá1-es körzet: Tűzoltó utca, Sobieski utca, Duna utca, Régiposta köz, Fő
utca, Szent Imre tér, Szabadság tér, Vámköz ház, Bem József utca, Jesensky utca – páratlan számok 11-65, 67, 69, 7l, 75, 77, 79, 81A, 83 és
páros számok 14 – 64, Széchenyi utca, Szent István utca – öreg rész
(1 - 17 a 2, 10, 12, 14), Zrinyi Miklós utca, Rövid utca, Vásártér köz,
Vörösmarty utca (csak a családi házak), Nánai út, Diófa utca, Akácfa
utca, Juharfa utca, Orgona utca, Gyártelepi út
2-es körzet: Comenius utca, Major köz, Űrhajós utca, Svätopluk utca,
Bél Mátyás utca, Bocskai sor, Alsó utca, Rózsa utca, Bérespart (csak a
családi házak), Laktanya utca
3-as körzet: Szent István utca (18 - 44 és 48 páros számok), Balassi
utca, Kossuth utca, Béke utca, Petőfi utca öreg rész (családi házak 1-63
és 2-90), Ady utca, Sport utca, Vajansky utca, Husz János utca
4-es körzet: Szent István utca (19 – 33 páratlan számok), Kertész utca
(31, 33), Petőfi utca (öreg lakótelep 67 - 113), Petőfi utca (92 - 108 „Papagáj“), Jesensky utca (76, 78, 80, 82 - „Papagáj“), Gesztenyefa utca
(1, 3, 5 - „Papagáj“)
1-ös körzet:: Gesztenyefa utca (2 - 10 kínai fal), Szent István utca (35
- 75 páratlan számok) Szövetkezeti sor (39 és 41), Szövetkezeti sor (33,

mú irodájában. A választó mindezt személyesen, vagy egy felhatalmazott
személyen keresztül teheti meg a következő időszakban 2012. február 9-től
március 8 –ig. Az igazolvány megvárásra, a személyi igazolvány felmutatását követően készül el. Az igazolvány csak személyi igazolvány felmutatásával érvényes, ezen igazolvánnyal a választó Szlovákia bármely városának
választási körzetében leadhatja voksát.

Voličský preukaz
Oznámenie pre voličov mesta Štúrovo, ktorí požiadajú mesto o vydanie voličského preukazu na voľby do NRSR 10. marca 2012

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, (Štúrovo) teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je
zapísaný do zoznamu voličov, môže požiadať mesto o vydanie voličského
preukazu na Mestskom úrade v Štúrove, II. poschodie, č. dverí 43 – evidencia obyvateľov. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu osobne
alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby od 9. februára 2012 do
8. marca 2012. Mestský úrad vydá voličovi voličský preukaz na počkanie,
po predložení platného OP. Voličský preukaz oprávňuje voliča na zápis do
zoznamu voličov v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Voličský preukaz je bez občianskeho preukazu neplatný!

Volebné miestnosti a okrsky
Určenie volebných miestností v meste Štúrovo pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky dňa 10. marca 2012:
Volebná miestnosť č. 1 – budova Klubu dôchodcov, Hlavná ul. č. 42
Volebná miestnosť č. 2 - budova Základnej umeleckej školy - Komenského č. 2
Volebná miestnosť č. 3 – budova ZŠ E.Adyho (bývalá MŠ) na Ul. Sv.
Štefana č. 16
Volebná miestnosť č. 4 - Základná umelecká škola - Sv. Štefana č. 25
(budova vo dvore bývalej pôrodnice)
Volebná miestnosť č. 5- Administratívna budova Enerbyt s.r.o. na ul.
Lipová č.1
Volebná miestnosť č. 6- SBDO - zasadačka, Lipová ulica č. 3
Volebná miestnosť č. 7- Súkromná obchodná akadémia, Ul. Sv.Štefana
č.36
Volebná miestnosť č. 8- Materská škola na ul. Bartókova č.38 (horná
časť)
Volebná miestnosť č. 9- Materská škola na ul. Bartókova č.38 (dolná
časť)
Volebná miestnosť č. 10 – na prízemí v budove ŽSR, Železničný rad
č.14 (Železničná stanica)
Určenie volebných okrskov pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky dňa 10. marca 2012:
Okrsok č.1 – volebná miestnosť č.1 – budova Klubu dôchodcov,
Hlavná ul. č. 42:
Hasičská ulica, Sobieskeho ulica, Dunajská ulica, Pri starej pošte, Hlavná ulica, Námestie Sv. Imricha, Námestie slobody (aj občania s trvalým
pobytom Štúrovo, bez ďalšej adresy), Pri colnici, Ulica Jozefa Bema, Jesenského ul. - nepárne čísla 11-65,67,69,7l,75,77,79,81A,83, 117 a párne čísla od 14 – 64, Széchenyiho ulica, Ul. Svätého Štefana - stará časť
(1 - 17 a 2, 10, 12, 14), M. Zrínskeho, Krátka ulica, Trhovnícka ulica,
Vörösmartyho ulica (len rodinné domy), Nánanská cesta, Orechová ulica, Agátová ulica, Javorová ulica, Orgovánová ulica, Továrenská cesta
Okrsok č.1 – volebná miestnosť č.1 - budova Základnej umeleckej
školy - Komenského č. 2:
Komenského ulica, Pri majeri, Ulica kozmonautov, Svätoplukova ulica,
Ulica Mateja Bela, Bocskaiho rad, Dolná ulica, Ružová ulica, Želiarsky

svah (len rodinné domy), Kasárenská ulica
Okrsok č. 3 – volebná miestnosť č. 3 – budova ZŠ E.Adyho (bývalá
MŠ) na Ul. Sv. Štefana č. 16:
Ul. Svätého Štefana (18 - 44 a 48 párne čísla), Balassiho ulica, Kossuthova ulica, Mierová ulica, Petőfiho ulica stará časť (rodinné domy 1-63
a 2-90), Adyho ulica, Športová ulica, Vajanského ulica, ul. Jána Husa
Okrsok č. 4 – volebná miestnosť č. 4 - Základná umelecká škola Sv. Štefana č. 25 (budova vo dvore bývalej pôrodnice):
Ul. Svätého Štefana (19 – 33 nepárne čísla), Záhradnícka ulica celá (31,
33), Petőfiho ulica (staré sídlisko 67 - 113), Petőfiho ulica (92 - 108
- sídlisko „Papagáj“), Jesenského ulica (76,78,80,82 - sídlisko „Papagáj“), Gaštanová ulica (1,3,5 - sídlisko „Papagáj“)
Okrsok č. 5 – volebná miestnosť č.5 - Administratívna budova Enerbyt s.r.o. na ul. Lipová č.1:
Gaštanová ulica (2 - 10 čínsky múr), Ul. Svätého Štefana (35 - 75 nepárne čísla), Družstevný rad (39 a 41), Družstevný rad (33, 35, 37), Jesenského ulica č.87 - služobný byt Polikliniky
Okrsok č. 6 – volebná miestnosť č. 6 - SBDO - zasadačka, Lipová
ulica č. 3:
Jesenského ulica ( 66, 68, 70, 72, 74, ), Družstevný rad ( 1 -31 a 6 - 22)
Okrsok č. 7 – volebná miestnosť č. 7 - Súkromná obchodná akadémia, Ul. Sv.Štefana č.36:
Bartókova ulica celá, Smetanova ulica celá
Okrsok č. 8 – volebná miestnosť č. 8 - Materská škola na ul. Bartókova č.38 (horná časť):
Ul. F. Rákócziho celá ulica (35 - 41 a 58 - 80), Želiarsky svah (len činžový dom 27 a 29), Na vyhliadke ul., Nárcisová ulica, Nová ulica, Jesenského ulica (len č. 73)
Okrsok č. 9 – volebná miestnosť č. 9 - Materská škola na ul. Bartókova č.38 (dolná časť):
Vörösmartyho ulica - len činžový dom č. 2, 4, 6 ., Štefánikova ulica celá
(12 - 48 a 13 - 23)
Okrsok č. 10 – volebná miestnosť č. 10 – na prízemí v budove ŽSR,
Železničný rad č.14 (Železničná stanica):
Ulica Janka Kráľa, Dubčekova ulica, Železničný rad, Sládkovičova
ulica (štúrovská časť)
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A Városi Művelődési Központ programja
Program Mestského kultúrneho domu
A galéria és a múzeum nyitva tartása –
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

Barta Gyula Galéria - Galéria Júliusa Bartu:

István Csizmadia – obrazy, otvorenie výstavy 2. februára
o 16.00
Csizmadia István – festmények, megnyitó február 2-án,
16.00-tól

Városi múzeum - Mestské múzeum:

Na pamiatku našich otcov
Apáink emlékére - a doni kivonulás

Hamarosan - Onedlho:

Február 24., 18.00 Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán– Musical duett, belépő
10 €
24. február, 18.00 Dóra Szinetár a Zoltán Bereczki - Musical duett, vstupné
10 €
10. marec, 19.00 - Irish Dance Experience, vstupné 19 €
Március 10., 19.00 - Irish Dance Experience, belépő 19 €
További információk a kultúrházban vagy a 0367511108as telefonszámon.
Ďalšie informácie v kultúrnom dome, alebo na telefónnom čísle 0367511108.

Fotografie zo sveta

Fotók a világból

Štúrovská galéria Júliusa Bartu zahájila nový rok výstavou fotografií
členov Svetovej aliancie maďarských fotografov (MFVSZ). Aliancia
zahŕňa maďarských fotografov žijúcich doma aj za hranicami. Ich
cieľom je predstaviť a spopularizovať práce maďarských tvorcov, ktorí
obohacujú svetovú fotokultúru a svojou umeleckou činnosťou vytvárajú nové vzťahy medzi národmi a ľuďmi.
Na ich výzvu prišlo 1600 fotografií od 79 autorov z 11
štátov. Porota vybrala 76 fotografií, ktoré sú súčasťou
putovnej výstavy. Návštevníci môžu vidieť obrazy
zo života, akty, mikrofotografie. Pred Štúrovom boli
fotografie vystavené okrem iného v Komárne, v Nesvadoch a budú vystavené v rôznych končinách sveta. Tohtoročnú hlavnú cenu získala fotografia Jozefa
Kaska z Kráľovského Chlmca s názvom Sieť života.
Zo Slovenska sa zúčastnilo 34 fotografov s 300 obrazmi. Medzi vystavované fotografie sa nakoniec dostalo 9 slovenských fotografií, ktorých autormi sú Peter
Prezmeczky a Andrea Švec z Komárna, Imrich Forró z Kolárova, Ildikó
Olláry zo Zemianskej Olče, František Holop z Nesvadov, Tibor Varga z
Pribety, Gábor Kanovits z Dunajskej Stredy, Tomáš Bátky z Gabčíkova
a už spomínaný Kasko.
Preklad: g.p.

A Magyar Fotóművészek Világszövetségének (MFVSZ) kiállításával
nyitotta meg az új esztendőt a párkányi Barta Gyula Galéria. A szövetség a Magyarországon és annak határain túl élő magyar fotóművészeket
tömöríti. Céljuk bemutatni és népszerűsíteni mindazon magyar alkotók
munkásságát, akik gazdagítják az egyetemes fotókultúrát, s művészeti
tevékenységükkel kapcsolatot teremtenek a különböző országok és népek között. Az általuk hirdetett felhívásra 11 ország
79 alkotójától 1600 fotó érkezett. A zsűri 76 képet választott ki, melyek a vándorkiállítás részei. Életképeket, aktokat,
mikrofotókat láthat az érdeklődő közönség. Párkány előtt
többek között Komáromban, Naszvadon jártak az alkotások,
melyek a világ több táját mutatják be. Az idei fődíjat egy
királyhelmeci fotós, Kasko József, az Élet hálója című képe
kapta. Szlovákiából egyébként 34 alkotó 300 képpel nevezett
a versenybe. A kiállítás anyagába végül 9 szlovákiai alkotás
került be, melyek készítői a komáromi Prezmeczky Péter és
Švec Andrea, a gútai Forró Imre, a nemesócsai Olláry Ildikó, a naszvadi Holop Ferenc, a perbetei Varga Tibor, a dunaszerdahelyi
Kanovits Gábor, a bősi Bátky Tamás és a már említett Kasko József. A
galéria soron következő tárlata Csizmadia István győri festőművész képeivel február elején nyílik.
K.-Sz.É.

Návšteva Slovenského národného divadla
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Štúrove
už dávno plánovalo návštevu národného divadla v hlavnom meste
Bratislavy.
Koncom roku 2011 sa nám podarilo uskutočniť návštevu prekrásnej budovy historického Slovenského národného divadla. Nebolo ľahké zabezpečiť dopravu bezbariérovým autobusom, lístky na divadelné predstavenie, povolenie od starého mesta Bratislavy na parkovanie v pešej zóne.
Toto všetko záviselo od dobrej vôle a kladného prístupu dobrovoľníkov.
Naše mesto zabezpečilo dopravu bezbariérovým, nízkopodlažným autobusom, ktoré bolo dostupné aj pre vozičkárov.

Prvýkrát sme obdivovali prekrásnu budovu za čias Márie Terézie a hudobné predstavenie z lodžie. Prestavenie Snehulienka a sedem pretekárov bolo nie len vzrušujúce, ale aj pútavé. Pretekári lietali medzi deťmi,
obecenstvom. Aj bosorka priamo pozerala do očí divákov, čo bolo veľmi
prekvapivé aj hrôzostrašné. Počasie nám prialo. Boli sme navštíviť aj
Bratislavský hrad. Naša skupina ešte nikdy nebola v divadle a v prekrásnej historickej budove SND. Toto všetko nám umožnilo dotácia od
International Wome´s Club of Bratislava. Od SAD Štúrovo sme dostali
bezbariérový – nízkopodlažný autobus, za čo im patrí srdečná vďaka.
Terézia Szűcsová, predsedníčka združenia ZPMP - Štúrovo
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Utolsó búcsú Goda Károly esperesplébánostól

Posledná rozlúčka s dekanom, farárom, Karolom Godom

2011. december 19-én, életének 92., áldozópapságának 65. évében,
szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének – olvastuk szomorúan Ft. Goda Károly ny. esperes-plébános halálhíréről
szóló gyászjelentést.
Lelki üdvéért a szertartással egybekötött szentmise december 22-én
11.00 órakor volt templomunkban, melyet Mons. Orosch János nagyszombati segédpüspök vezetett számos paptestvére közreműködésével.
A szentmise után földi maradványait – saját akarata szerint – a muzslai temetőben helyezték örök nyugalomra.
Goda Károly 1920. február 27-én született Radványon.
1947. június 22-én szentelték pappá. Előbb káplánként
működött Alsókorompán (1947-1948), Szárazpatakon
(1948-1949), Diószegen (1949-1950) és Dunaszerdahelyen (1950-1951). 1951 és 1955 között munkaszolgálatot teljesített, azonban hitét ott is bizonyította. Később
plébános Muzslán (1955-1964), Garamkövesden (19641974), Szalkán (1974-1986), majd Szőgyénben (19861987). Városunkban 1987-től 1992-ig mint nyugdíjas
lelkész, 1992-től pedig mint kisegítő lelkész tevékenykedett.
Törékeny alkat, mély hit, a közösség iránti igény, szolgálatában hűség jellemezte. Szinte észrevételen, csendes,
de kitartó volt.
Amikor kórházba került, a hívek egy szívvel-lélekkel
imádkoztak gyógyulásáért. A gondviselő atya azonban a
Mennyei Hazába hívta őt, az érsekújvári kórházban ért
véget földi zarándokútja.
A papi szolgálat egy életre szóló meghívást és elhivatottságot jelent: hirdetni az Úr igéjét, vezetni és együtt tartani a nyájat, a hívek közösségét a kereszteléstől a búcsúztatásig. Az Istentől kapott életajándék köszönetéről nem
mondhatunk le, főleg, ha értékes, termékeny sok évtizedre tekintünk
vissza, amelynek jelentős részét Goda esperes úr városunk és hívő katolikus közösségünk lelki felvirágoztatásának szolgálatában töltött el.
A hívek nevében utolsó alkalommal köszönöm meg a mindig megerősítő útmutatást, a bíztatást és sok vigasztalást, melyet még idős korban,
gyengeségben is oly kitartóan végzett. „Mert a papi hivatás is olyan,
mint a mécses a sötétségben: miközben szétosztja fényét a tájékozódni vágyóknak, hogy lássák egymást, az utat, az igazságot és a célt, az
alatt elfogyasztja önmagát, elfogy, mint egy égő áldozat Urunk oltárán.”
Köszönetet mondunk jóságáért, tanításáért.
Hisszük, hogy az ő tiszta lelke már Istenben örvendezik. „ Boldogok a
tisztaszívűek, ők meglátják Istent!” (Mt 5,8) Nagy szeretettel őrizzük
emlékét. Nyugodjon békében!
Glázer Éva

Vo veku 92 rokov svojho života a 65 rokov kňazstva, posilnený sviatosťami odišiel do večnosti kňaz Karol Goda – čítali sme smutnú
správu o úmrtí dekana, farára na dôchodku.
Zádušnú svätú omšu s pohrebnými obradmi, ktorá bola vo štvrtok 22.
decembra o 11:00 h v našom kostole, celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský pomocný biskup. Po skončení svätej omše obrad pokračoval uložením telesných pozostatkov – podľa jeho vôle – na cintoríne v Mužle.
Karol Goda sa narodil 27. februára 1920 v
Radvani. Za kňaza bol vysvätený 22. júna
1947. Najskôr pôsobil ako kaplán v Dolnej
Krupej (1947 – 1948), v Suchej nad Parnou
(1948 – 1949), v Sládkovičove (1949 – 1950)
a v Dunajskej Strede (1950 - 1951). V rokoch
1951 až 1955 bol mimo pastorácie, bol v PTP,
ale aj tam svedčil o svojej viere. Neskôr bol
administrátorom v Mužle (1955 – 1964), v Kamenici (1964 - 1974), v Salke (1974 – 1986)
a vo Svodíne (1986 – 1987). V rokoch 1987
– 1992 bol na odpočinku v Štúrove a neskôr sa
stal zároveň aj výpomocným duchovným.
Útla postava, hlboká viera, potreba spoločenstva, vernosť v službe – najmä tieto vlastnosti
ho charakterizovali. Bol nebadaný, skromný,
ale vytrvalý.
Keď sa dostal do nemocnice, veriaci sa jednomyselne z celej duše spoločne modlili za jeho
uzdravenie, ale starostlivý Otec ho zavolal do
nebeskej vlasti. V novozámockej nemocnici sa
skončil jeho pozemný život. Kňazská služba
znamená pozvanie na celý život a odhodlanosť hlásať slovo božie, viesť a zjednocovať
spoločenstvo veriacich od krstu až po rozlúčku. Nemôžeme sa zrieknuť
vďaky za dar života od Boha, hlavne keď sa jedná o vzácne a plodné
desaťročia, z ktorých značnú časť pán dekan Goda slúžil pre dobro veriacich v Štúrove.
My, veriaci, mu poslednýkrát ďakujeme za mnohé duchovné usmernenia, povzbudenia a za množstvo duchovnej útechy, ktoré nám tak vytrvalo dával aj v starobe a slabosti. „Povolanie kňaza je ako slabo svietiaci
kahanček v tme. Rozdáva svetlo blúdiacim pocestným, aby videli seba,
cestu, spravodlivosť a cieľ, zároveń však spaľuje sám seba, minie sa
ako horiaca obeť na Pánovom oltári.“ Ďakujeme za jeho dobrotu, učenie. Veríme, že jeho čistý duch sa už teší v Boha. Šťastní sú tí, ktorí
majú čisté srdce, lebo oni uvidia Boha! (Mt 5,8). Jeho pamiatku s láskou
uchováme! Nech odpočíva v pokoji!
Glázer

Emlékkeresztet avattak Kicsinden
Az egykori öldöklő csaták helyszínén, a kicsindi Garam parton
került felállításra az a több mint két méter magas emlékkereszt, melyet Ősze Ferenc főhadnagy, a Szent László Hadosztály egykori katonája tiszteletére emeltek a múlt év december 27-én. Azon a napon,
amikor Ősze hadnagy 67 évvel ezelőtt életét vesztette ezen a helyen.
Csatay Lajos honvédelmi miniszter 1944. október 12-i rendeletével állította fel az új elithadosztályt, amit Szent Lászlóról neveztek el. Tényleges
szervezése viszont csak október 17-én kezdődött meg. Hadosztályparancsnoknak Szügyi Zoltán vezérőrnagyot, vezérkari főnöknek Lajtos Árpád
vezérkari őrnagyot nevezte ki. A hadosztály első és
egyben legnevezetesebb együttes alkalmazására 1944.
XII. 19. és XII. 27. között került sor az Ipoly – Garam
közti harcokban. Az alakulat épp ebben a térségben
szenvedte el legjelentősebb veszteségeit is. December
27-e volt a végzetes nap, amikor hősies ellenállásukat a túlerő könyörtelenül megtörte és a hadosztály itt
harcoló alakulatai nagy részben felmorzsolódtak. Az
orosz hadifogság elkerülése végett inkább neki vágtak
a jeges Garamnak, hogy azon átkelve megpróbálják
életüket menteni, és újra csatasorba álljanak. Többen
is voltak, akik a folyó kacskaringóssága miatt háromszor mentek neki, hogy átjussanak a túlsó partra.
A kicsindi parton levetkőztek, és úszva, ruha nélkül
kelt át a Garamon a hadosztály repülő lövészezrede I.
zászlóaljának 70 katonája Pályi György százados vezetésével. A legénység a kicsindi malom ajatjából egy
tutajt eszkábált össze, arra felrakták a ruházatukat és
fegyverzetüket, majd bele kapaszkodva keltek át a folyón. És ekkor történt a tragédia, melyről Dr. Farkas Jenő, egykori bajtárs beszélt Kicsin-

den, az emlékmű avatóján. Érzékletesen ecsetelte a szörnyű eseményt,
miszerint Pályi százados még látta Ősze Ferenc főhadnagyot, amint állt
a malom ajtaján, felöltözve, nyakában géppisztollyal. Elmondása szerint az átkelés közben tutajuk a nagy sodrásban megbillent, a főhadnagy
ekkor beleesett a jeges vízbe és azonnal elmerült. Holtestét később a
kicsindiek találták meg a víz szélén felakadva, zobbony zsebében a katonakönyvével. A helyiek ennek alapján értesítették a családot, és méltósággal eltemették őt a Garam partján. A művelet folyamán egy katona
ugyancsak a vízbe fúlt. A Garamot átúszó legénység felkapkodva ruháit
és fegyverzetét rohant egyenest Kőhidgyarmat irányába, ahol szíves fogadtatásban volt részük. Viszont
„a kőhidgyarmati meleg szoba ellenére” sem jött ki
hang a torkukon, csak valamiféle rekedt krákogás. A
gyér orvosi ellátás ellenére a fiatal legénység pár nap
alatt felépült. Hogy mily´ tisztelet és megbecsülés
övezi a Szent László Hadosztály egykori katonáit,
bizonyítja az egyre szaporodó emlékművek sora vidékünkön. A december 27-én felállított emlékkereszt
Zsákovics László kezdeményezése által vált valóra,
melyet a helyi önkormányzat is felkarolt Pásztor Rita
polgármester asszony vezetésével. A keresztet Farkas
Zsolt, helyi plébános szentelte fel tábori mise keretében. Az eseményen jelen volt Ősze Ferenc unokája
és lánya is, aki meghatódva emlékezett a 67 évvel
ezelőtti szörnyű eseményekre, tragikus sorsú édesapjára. A kereszt híven adja tudtul az egykori nagy csaták színhelyén járónak, hogy: „Ősze Ferenc főhadnagy emlékére, aki a Szent László Hadosztály katonájaként hősi halál
halt Kicsinden 1944. 12. 27.”
Juhász Gyula
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EGYHÁZI ÉLET - NAŠA FARNOSŤ

Év végi hálaadás - Egyházközségi
statisztikai adatok – 2011.év

A polgári év végén mérlegelünk, elszámolást végzünk. Ez az idő egyben a hálaadás ideje is. Visszatekintünk az elmúlt évre, mi mindent
sikerült Isten segítségével megélnünk, mi mindenért tartozunk neki
hálával.
Az egyházközség életének eseményei:
Március 5-én került sor a II. Plébániai bálra.
Március 11-én Vásáry André adott koncertet templomunkban.
Május 15-én voltak az első szentáldozások.
Nem mindennapi esemény volt káplánunk pappá szentelése június 11én, Nyitrán, a Szt. Emerám katedrálisban. Templomunkban június 19-én
mutatta be első szentmiséit.
A papszentelést újabb nem mindennapos esemény követte, Mons. Burián
László, Laci bácsi vasmiséje, aki pappá szentelésének 65. évfordulóját
ünnepelte.
Augusztus 13-án hálaadó szentmisére került sor: Križán István 100.
születésnapja alkalmából.
Szeptember 12-én, a vasútállomáson tartózkodott II. János Pál pápai vonata.
Szeptember 27.-én zarándoklat indult Medzsugorjébe.
November 5-én, templomunk és városunk védőszentje, Szent Imre ünnepén került sor a bérmálkozásra.
December 11-én a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola diákjai adtak koncertet a templomban.
Egyházközségünk legszomorúbb eseménye december 19-én történt. Elhunyt Ft. Goda Károly ny. esperesplébános.
Hitéleti statisztika:
Keresztelés: 39 fő (tavaly 27), Párkányban 36, ebből 20 fiú és 16 leány.
Nánán 3 fő: 1 fiú és 2 leány.
Házasságkötés: 11 pár (tavaly 12), ebből 9 katolikus, 2 vegyes házasság.
Elhalálozás: 89 fő (tavaly 100). Párkányban 78, 41 férfi, 37 nő. Nánán
11, 7 férfi, 4 nő. Ebből szentségekkel ellátva 24 fő volt, Párkányban 22,
Nánán 2.
Elsőáldozás: 43 fő (tavaly 38)
Bérmálás: 39 fő
Egyházi házasságrendezés szükséges azoknak, akik élettársi kapcsolatban élnek. Amíg ez nem történik meg, sajnos nem részesülhetnek a szentségekben. Az egyházilag kötött házasság államilag elismert.
Betegek szentsége: Mindenkit ellátunk a betegek szentségével. Betegeknél, időseknél kérjük, hogy hívjanak minket! A családtagok sokszor
tapintatból félnek papot hívni! (Szóhasználat: Betegek kenete, NEM PEDIG utolsó kenet!!!)
Gyónás, áldozás: Súlyos bűnnel gyónni kell. Nem elég a szentmise elején
a közgyónás!
Igyekezzünk mindannyian folyamatosan, bűnbánatban megtisztult lélekkel szentáldozáshoz járulni!
Anyagiak
A várostól kaptunk egy nagyobb összeget, mely a toronyóra és a torony
belső javítására lett felhasználva. Ezért esperes úr köszönetét fejezi ki
városunk polgármesterének és képviselőinek. Köszönet jár továbbá Žákovič Dezsőnek, aki magára vállalta a szervezést.
Köszönet és hála illeti a Convertis Rt. ügyvezetőjét, Béres Józsefet is,
aki a tavalyi évben is jelentős összeggel támogatta egyházközségünket,
valamint a plébániai bál megrendezéséhez is hozzájárult.
A tavalyi évben külsőleg és belsőleg is megújult a nánai templom. A kiadások a hívek, Nána község és a püspökség adományából, a püspökségtől kapott kölcsönből, valamint különböző alapítványok által nyújtott
segítségből lettek finanszírozva.
Mindenkinek mindenféle anyagi és egyéb segítségért a jó Isten fizessen
meg!
Az egyházi bál idén február 18-án lesz a kultúrházban.
G.É.
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Koncoročná ďakovná pobožnosť
Štatistické údaje farnosti – rok 2011

Koniec roka je časom bilancovania, ale aj časom vďačnosti. Ohliadneme sa späť do predošlého roka, čo všetko sa nám podarilo prežiť
za pomoci Boha, za čo všetko sa mu môžeme poďakovať.
Udalosti života našej farnosti
Dňa 5. marca sa konal II. ročník farského plesu.
11. marca v kostole vystúpil André Vásáry.
15. mája sa uskutočnilo Prvé sväté prijímanie.
Medzi mimoriadne udalosti patrila kňazská vysviacka kaplána Jozefa
Hupku, dňa 11.6. v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. V našom kostole
slúžil svätú omšu dňa 19.6.
Po kňazskej vysviacke nasledovala ďalšia, nie každodenná udalosť,
Mons. Burián László, Laci bácsi, oslávil 65. výročie svojej kňazskej
vysviacky, železnú omšu mal dňa 26.júna.
Dňa 13. augusta sa konala ďakovná svätá omša, Štefan Križán oslávil
svoje 100. narodeniny.
12. septembra bol pápežský vlak Jána Pavla II. na železničnej stanici
Štúrovo.
Pán kaplán organizoval v dňoch 27.9.-3.10. púť do Medžugoria.
5. novembra, vo sviatok Sv. Imricha, patróna nášho kostola a mesta sa
uskutočnila v našej farnosti birmovka.
11. decembra sme si mohli vypočuť koncert v podaní žiakov ZUŠ Ferenca Liszta.
Najsmutnejšia udalosť našej farnosti sa stala 19. decembra. Zomrel vdp.
Karol Goda, dekan, farár na dôchodku.
Štatistické údaje
Krst: 39 detí (vlani 27). V Štúrove 36, z toho 20 chlapcov a 16 dievčat,
v Náne 3, 1 chlapec a 2 dievčatá.
Uzavretie manželstva: 11 párov (vlani 12), z toho katolícke 9, zmiešané 2.
Pohreb: 89 (vlani 100). V Štúrove 78, 41 mužov a 37 žien. V Náne 11,
7 mužov a 3 ženy.
Sviatosťami zaopatrení boli 24, v Štúrove 22, v Náne 2.
Prvé sväté prijímanie: 43 osôb (vlani 38)
Birmovanie: 39 osôb
Cirkevné vysporiadanie manželstva potrebujú tí, ktorí žijú v partnerskom vzťahu. Cirkevný sobáš je uznaný pred štátom. Kým sa tak nestane, nemôžu byť účastní na sviatostiach.
Sviatosť chorých: Každého sme opatrili sviatosťou chorých. U chorých,
starších vás prosíme, aby ste nás volali! Rodinní príslušníci sa veľakrát
z ohľaduplnosti boja zavolať kňaza! (Používanie slova: Pomazanie chorých, a nie „posledné pomazanie“!)
Spoveď, sv. prijímanie: Ťažké hriechy treba ísť spovedať osobnou spoveďou! Nestačí na začiatku sv. omše spoločná spoveď. Snažme sa všetci
plynule, s oľutovanými hriechmi a očisteným duchom pristúpiť k sv.
prijímaniu!
Financie
Od mesta sme dostali väčšiu finančnú sumu, ktorá bola použitá na opravu vežových hodín a vnútornú opravu veže kostola. Pán dekan vyslovuje poďakovanie primátorovi a poslancom mesta. Poďakovanie patrí aj
Deziderovi Žákovičovi, ktorý vzal na seba organizovanie prác.
Poďakovanie a vďaka patrí aj konateľovi firmy Convertis a.s., Ing. Józsefovi Béresovi, ktorý aj v minulom roku so značnou sumou podporil
našu farnosť a prispel aj na organizovanie farského plesu.
Na filiálke v Náne boli vykonané vonkajšie aj vnútorné opravy kostola.
Výdavky boli kryté z darov veriacich obce Nána, biskupstva, z pôžičky
poskytnutej biskupstvom a za pomoci rôznych nadácií.
Každému patrí úprimné poďakovanie za každú finančnú aj inú pomoc,
pán Boh zaplať!
Farský ples v tomto roku sa uskutoční 18. februára v kultúrnom dome.
G.É.

POHOTOVOSŤPÔŽIČKÁREŇ
Rýchle peniaze
do 24 hodín
0902 662 559
Hlavná 61.
Štúrovo
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ISKOLAÜGY - ŠKOLSTVO

A Szeretet csodája a Bartók utcai
Micimackó óvodában

Ádvent beköszöntével a Micimackó óvodában is megkezdődött a felkészülés és a várakozás az év legszebb ünnepére. Szépen feldíszített
épület, osztályok, csodálatos mézeskalács és alma-fahéj illat fogadta az
óvodába érkező gyerekeket, szülőket és vendégeket. Az ádventi koszorúk és a gyertyák fénye, az ünnepi dallamok és a gyermekek csillogó,
örömteli tekintete megható, igazi ünnepi hangulatot teremtett a szürke
mindennapokban. A karácsonyi ünnepély alkotóműhellyel kapcsolódott
össze, ahol a gyerekek és a pedagógusok a szülőkkel közösen készítettek
díszeket, gyertyatartókat, melyeket a karácsonyi üdvözlettel és a saját
készítésű mézeskaláccsal együtt hazavittek a karácsonyi asztalra. Az
öröm fokozódott, amikor megérkezett a Mikulás, s kiosztotta az ajándékcsomagokat, valamint a sok-sok játékot, könyvet. Az ajándékokért,
csomagokért köszönet a szülőknek, valamint az óvoda vezetésének. Az
ünnepváró időszakban a gyerekek megnézték a szépen feldíszített Szabadidőkozpontot
is, ahol részt vettek a Mikulás-ünnepélyen is. Köszönet
Mindenkinek, aki a szeretet
csodáját megvalósította és
örömet adott kicsiknek, nagyoknak! Legyen jelen mindenütt a szeretet csodája és
legyen boldog, békés a 2012es év Mindenki számára!
Takács Erzsébet
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Karácsonyi készülődés a Hársfa
utcai óvodában

December folyamán talán többször is előfordul a várakozás és a türelem, a szeretet, a család, az ünneplés kérdése. Nem volt ez másképp a
mi óvodánkban sem. December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás. A
meghitt légkörről az esztergomi mesebeli
zenészek, Vonka Viktorék gondoskodtak.
Egy héttel később a tanító nénik megismertették a gyerekeket a Luca-napi babonákkal, néphagyománnyal. Közös mondókájukkal együtt űzték ki az ilyenkor
előforduló gonosz szellemeket és boszorkányokat nemcsak a házból, hanem a családból is. Ez után szüleik és nagyszüleik
segítségével együtt készíthették el az
apró karácsonyi meglepetéseiket, mindeközben pedig megkóstolhatták
a mézeskalács-süteményeiket is. Az adventi várakozás harmadik, legmeghittebb eseményére, a betlehemezésre december 20-án került sor.
A nagycsoportosok kis Jézus születésének történetéből adtak elő részleteket, melyet a kiscsoprtosok közös éneke és a gyertyagyújtás követett.
Ez idő alatt megérkeztek az óvoda karácsonyfája alá az ajándékok is.
A gyerekek boldogan és türelmetlenül bontogatták a meglepetéseket.
Az önfeledt játékuk után megköszöntük a szép műsort, amivel nekünk,
szülőknek és nagyszülőknek olyan nagy örömet okoztak. Büszkék voltunk rájuk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a tanító néniknek és
az egész személyzetnek fáradozásukért és odaadó munkájukért. Békés,
boldog új esztendőt kívánunk mindannyiuknak!
Csizmadia Éva

Učitelia SOA navštívili Turecko

Kiváló sporteredmények a párkányi
Ady Endre Alapiskolában

V mesiaci november v rámci projektu Comenius mali učitelia Súkromnej obchodnej akadémie možnosť zavítať do ďalšej, v poradí
už štvrtej krajiny - Turecka. Cieľom cesty bola partnerská škola v
meste Izmit.
Mesto Izmit (v súčasnosti Kocaeli) je predovšetkým priemyselným centrom v regióne Marmara. Nachádza sa asi 100 km východne od Istambulu. V roku 1999 zemetrasenie zničilo takmer celé mesto. Dnes patrí
medzi rýchlo sa vyvíjajúce mestá. Vyrábajú sa tu, okrem iného, aj populárne turecké sladkosti, pişmaniye.
Prvý deň nášho pobytu sme strávili v škole. Mohli sme tu obdivovať prvotriedne vybavené učebne a disciplinovaných žiakov. V blízkosti školy
sa nachádza pamätný dom Imra Thökölyho, ktorý tu žil počas svojho
vyhnanstva a tu aj zomrel. Jeho pozostatky boli prevezené neskôr do
Kežmarku.
Ďalší deň sme zavítali do zimného športového strediska Kartepe, ktoré sa nachádza vo výške 1600 m. Pred našim príchodom už napadol
prvý sneh. Popoludnie sme strávili opäť v meste pri jazere, kde pre nás
pripravili barbecue. Večer sme mali možnosť navštíviť mešitu. Podľa
miestnych zvyklostí sme si vyzuli topánky a ženy si zakryli svoje vlasy
šatkou. Videli sme tancujúcich dervišov, ktorí v nás vyvolali veľký obdiv a nadšenie.
V meste Izmit sme ešte pobudli v Archeologickom múzeu a Poľovníckom paláci, ktoré je známe tým, že práve tu vyhlásil Atatürk v roku 1923
vznik Tureckej republiky.
Je samozrejmé, že sme
nemohli vynechať ani
návštevu jediného mesta
na svete - Istanbulu, ktoré sa nachádza na dvoch
kontinentoch, v Európe
a v Ázii. Obdivovali sme
krásy Katedrály Ayasofia
a Modrej mešity. Prechádzali sme sa po najznámejšej ulici plnej obchodov,
po ktorej premávajú staré električky. Vystúpili sme na najvyššiu budovu
Európy (Zafír), kde sa nám z výšky 50-teho poschodia naskytol nádherný výhľad na večerný Istanbul. Nezabudnuteľný zážitok poskytla 4D
simulácia, pri ktorej sme helikoptérou navštívili 12 najvýznamnejších
častí mesta.
Samotný program bol pestrý a zaujímavý. Umožnil nám spoznať časť
Turecka, tureckú kultúru, rôzne zvyky, typické jedlá, nahliadnuť do
vyučovacieho procesu. Po návšteve Španielska, Talianska, Švédska a
Turecka v rámci projektu Comenius pripravujeme pre študentov SOA
návštevu ešte dvoch krajín, konkrétne Grécka a Francúzska.
Gy. Mejiová

Iskolánk egyik fő, hosszú távú célkitűzése az egészséges életmódra
nevelés és a tehetséggondozás. Annak ellenére, hogy nem vagyunk
sportra szakosodott iskola, kiváló sporteredményekkel büszkélkedhetünk az egyéni és a csapatversenyek terén is.
Iskolánk testnevelő tanárai – Jókai Ildikó és Botlík István – komolyan
veszik a sportban tehetséges tanulók felkarolását. Tanulóinkat sokféle
sportversenybe nevezzük be a tanév folyamán. A 2011-es őszi szezon is
mozgalmas volt.
Októberben tanulóink részt vettek a Járási Atlétikai Versenyen Érsekújvárban, ahol terepfutásban 99 versenyzőből Benkó Patrícia nyolcadik
osztályos tanuló az 5. helyen végzett. A fiúk kategóriájában 107 ver-senyzőből Gulyás Viktoré lett a 13. hely.
Lányainkat beneveztük egy nemzetközi asztalitenisz versenybe is, Komáromban a VII. Kárpát-medencei Nemzeti Diákbajnokságon két dobogós helyezettünk is lett: a kilencedikes Izsák Dóra 1. helyen, Rigó Tímea a 3. helyen végzett. Felkészítőjük Izsák Ferenc volt. A továbbjutó
Izsák Dóra a Kárpát-medencei döntőben, a magyarországi Kőszegen
4. helyezett lett.
2011. december 9-én a párkányi alapiskolások tehetségkutató atlétikai
versenyen vettek részt a pozsonyi fedett atlétikai stadionban. Iskolánkat
14 tanuló képviselte ezen a rendezvényen, amelyen az egész országból
57 csapat versenyzett, összesen 470 sportoló mérte össze erejét. A lányok főleg a magas és távolugrásban, valamint a futásban remekeltek:
Mišurda Kitti magasugrás – 1. hely, távolugrás – 9. hely
Benkó Patrícia futás 600 m – 2. hely, 800 m – 5. hely
Tóth Regina távolugrás 8. hely
A fiúk eredményei:
Breszták Tamás magasugrás – 2.
hely, súlylökés – 4. hely
Liszkovics Péter súlylökés - 3. hely
Gulyás Viktor távolugrás – 4. hely,
futás 400 m – 8. hely
Kurc Dávid futás 600 m – 4. hely
Varga Szabolcs futás 600 m – 5. hely
Csányi Viktor futás 800 m - 7. hely
Intézményünkben az utóbbi években igyekeztünk megteremteni a sportolás lehetőségeit. Két műfüves sportpályával rendelkezünk, a kicsik
részére pedig mozgásfejlesztő játékokkal bővítettük játszóterünket.
Számos regionális versenyt magunk is meghirdetünk, ahová szívesen
várjuk a párkányi régió iskoláit. Már hagyománnyá vált a Mikulás-kupa
elnevezésű labdarúgótorna, ahol idén 9 iskola képviselte magát. Dobogós helyen a következő csapatok végeztek:
1.Ady Endre Alapiskola „A“ csapat - Párkány
2.Alapiskola – Szalka
3.Szlovák Alapiskola – Párkány
A nyerteseknek gratulálunk, s a 2012-es évben is hasonló jó eredményeket kívánunk!
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Správy z Materskej školy
Družstevný rad

Stretnutie s Mikulášom
Všetky deti sa tešia na stretnutie s Mikulášom. Tak tomu bolo aj v našej
Materskej škole, na ul. Družstevný rad 22. Najvítanejší hosť – ujo Mikuláš, prišiel k rozsvietenému stromčeku do jedálne našej materskej školy.
Deti ho privítali piesňami, básňami, s iskierkami v očiach, neskrývajúc
radosť ani prekvapenie. Mikuláš rozdával balíčky plné sladkostí, pohladenie za pekné básničky a pesničky a hlavne za to, že boli poslušné. Vo
všetkých rozžiarených očkách bolo vidieť nadšenie a
radosť. Bolo veselo a tešíme sa, že Mikuláš na nás
nezabudne a o rok nás navštívi zas.
Vianočné posedenie v materskej škole
Krásna vianočná atmosféra sa niesla Materskou školou na ul. Družstevný rad v Štúrove. 15.decembra
si deti pozvali svojich rodičov aj starých rodičov na
vianočné posedenie. Každá trieda si pripravila krátky
kultúrny program. Bolo dojímavé sledovať, s akou
radosťou deti prednášali svoje verše, spievali vianočné piesne. Nechýbali vinše, vianočná tržnica, ba ani
bača, pastieri, anjel a Jezuliatko. Ale detské očká rozžiarilo až najväčšie prekvapenie pod stromčekom. Príjemná atmosféra,
radosť a dobrá nálada pokračovala aj po skončení programu. Všetci si
posedeli pri koledách a pohostení, o ktoré sa postarali rodičia. Ďakujeme
pani riaditeľke Mgr. Beate Kozmovej, rodičom aj MsÚ v Štúrove za
podporu, vďaka ktorej sa nám podarilo pripraviť aj toto krásne popoludnie a pre deti ďalší pekný zážitok.
Marta Laurincová, Učiteľka MŠ - Družstevný rad 22
-Kancelárske a skladové priestory v Štúrove do prenájmu. Tel.:
0905 242 851
-Egy szoba + konyhás lakást vennék Párkányban. Telefonszám:
0904 650 680
-Iroda és raktárhelységek bérbe adók Párkányban. Telefonszám:
0905 242 851
-Garzonlakás eladó Párkányban. Tel.: 0904 650 680
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 983 602
-Predám 3-izbový byt za 36.600€ a 2-izbový byt za 26.600€, na
ulici Sv. Štefana v Štúrove. Po rekonštrukcii, plastové okná, parkety, nové dvere. Bytový dom je zateplený. 0905 836 023
-Eladom Párkányban háromszobás lakásomat. Irányár: 36.600€
és kétszobás lakásomat. Irányár: 26.600€. Tel.: 0905 836 023
-Kiadó, vagy eladó nagyszoba konyhás lakás Párkányban. Tele-
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A Szövetkezet sori óvoda hírei
Mikulás járt az óvodában
A Mikulás felkeresi a házakat és apró meglepetéseket rak a gyermekek
kikészített cipőcskéjébe. No és persze ellátogat azokra a helyekre, ahol
a kicsik nagy számban vannak együtt. Így esett, hogy december 6-án
délelőtt a Szövetkezet sori óvoda gyermekei találkozhattak a pirosbundás, szakállas öreg bölccsel. Énekszóval, csillogó szemekkel, kipirult
arccal várták a Télapó érkezését. Minden csoport külön dallal, verssel
köszöntötte a bőkezű ajándékot osztó vendéget, aki az
üdvözlések után egyenként minden gyermeknek át is
adta ajándékát. A gyermekek egy szép élménnyel lettek gazdagabbak.
Karácsony az óvodában
2011. december 15-én a gyermekek izgatottan érkeztek
reggel az óvodába. Ünnepi ruhába öltöztek és tudták,
valami meglepetés vár rájuk. Ünnepi díszben pompázott minden csoport karácsonyfája, mézeskalács illata töltötte be az osztályokat. Karácsonyi dallamok
csendültek fel a gyermekek ajkáról, verssel, tánccal
köszöntötték a karácsonyt. Betlehemes játékot adtak
elő, felelevenítve a kis Jézus születését. Ezután a gyermekek számára
legszebb dolog, az ajándékok birtokba vétele, a bontogatás és a játszás
következett. A szülők gondoskodtak az ünnepi hangulat elengedhetetlen
kellékeiről, a sütiről és üdítőről. Köszönjük a szülői támogatást valamint
a városi hivatal támogatását, hogy az idén is szép és boldog ünnepe volt
a gyermekeknek.
Bitter Mónika óvónő, Szövetkezet sori óvoda 22

Riadková inzercia Apróhirdetés

-Új 75 m2-es lakás eladó Párkányban igényeseknek, a 3. emeleten, tárolóval, alacsony rezsivel. Tel.: 0915 404 310
-Predám Škoda Favorit 135L. Rok výroby 1990. Tel.:
0905 288 209
-Predám chladničky s mrazničkou, 2 kusov. Tel.: 0905 288 209
-Hűtő fagyasztóval együtt eladó, 2 darab. Tel.: 0905 288 209
-Eladó Škoda Favorit 135L. Gyártási év 1990. Tel.: 0905 288 209
fonszám: 0908 404 167, 749 47 58
-Párkányban olcsón eladó komplett ebédlőbútor, ajándék válen-Gyorsétterem berendezése eladó. Tel.: 0915 9760 223
-Garázs bérbe adó Párkányban a Billánál. Tel.: 035 6415 225, dával és két darab szekrénnyel. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907 348 940
0905 375 231
-Garáž dám do prenájmu v Štúrove pri starej Bille. Tel.: 035 6415 -Predám prerobený 3-izbový byt na 1.poschodí, Orechová 27
Štúrovo. Cena 32.000€. Dohoda možná. Tel.: 0905 216 189
225, 0905 375 231
-Predám 3-izbový byt v OV na druhom poschodí pri Dunaji. Cena -Családi ház eladó Garamkövesden. Tel.: 0904 546 111, 0907
490 013.
dohodou. Tel.: 0949 482 789
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Správy zo športu – Sporthírek
Box

Teremfoci kupa

Box sa čoraz viac dostáva do povedomia Štúrovčanov. Pästiari MŠO
Štúrovo, oddiel boxu nastúpili v sobotu 17. decembra na ďalšie kolo
Slovenskej boxerskej ligy. Tentoraz pred domácim publikom v mestskej
športovej hale. Patrik Bathó porazil svojho súpera jednoznačne na body.
V dobrom svetle sa predstavil iba 15-ročný Norbert Nagy, ktorý vo výbornom a vyrovnanom zápase prehral tesne na body so skúsenejším súperom. Po amatéroch nastúpili do ringu profesionáli LP Box Promotion.
Ťahákom večera bol štvrtý zápas doteraz neporazeného Vendelína Karafiáta. Svojmu českému súperovi ani tentoraz nedal šancu. Zápas ukončil
rozhodca v druhom kole po treťom napomenutí českého boxera.

A decemberi hónap második hétvégéje az ifjúsági teremlabdarúgó kupák jegyében zajlott. December 10-én került sor a hagyományos XXI.
Mikulás Teremfoci Kupára az U10 korosztály számára. Fiatal focistáink
jó játékkal nagyon szép eredményt értek el. Három győzelem, egy döntetlen és egy vereség után rosszabb gólaránnyal, Érsekújvár és Surány
csapatai mögött a harmadik helyen végeztek. A negyedik helyen Esztergom csapata végzett, az ötödiken Érsekújvár „B“, az utolsó hely pedig
a Dorog csapatának maradt. A „Torna legjobb játékosa” díjat a hazai
Mánya Andres kapta. A díjakat a volt első osztályú labdarúgó-játékos
Baranyai Géza, valamint a szlovák válogatott és az orosz FK Rosztov
játékosa, Saláta Kornél adták át. Másnap a legfiatalabb U8 korosztály
labdarúgói léptek a városi sportcsarnok pályájára. A VI. Karácsonyi Teremlabdarúgó Kupa keretében Léva, Nyitra „A“ és „B“, Aranyosmarót,
Esztergom, és a hazai Párkány csapatai mérték össze erejüket. A torna
győztese az FK Slovan Léva csapata lett. Fiatal ígéreteink egy győzelemmel és két döntetlennel az 5. helyen végeztek. A torna legjobb játékosa a
lévai Gábriš Jakub lett. Mindkét torna nagyon jó hangulatban zajlott, és
újra megmutatkozott, hogy a fiatalokkal érdemes foglalkozni.

Ökölvívás
Az ökölvívás kezd népszerűvé válni a párkányiak körében. A Városi
Sportszervezet bokszegyesületének ökölvívói december 17-én léptek
ringbe a Szlovák Bokszbajnokság következő körében. Ezúttal hazai
közönség előtt a városi sportcsarnokban húztak kesztyűt. Bathó Patrik
pontozással legyőzte ellenfelét. Jó színben mutatkozott be a csupán 15
éves Nagy Norbert, aki színvonalas mérkőzésen, egyenrangú partnere
volt tapasztalt ellenfelének. Kemény összecsapásban, szoros pontozással azonban sajnos alulmaradt. Az amatőrök után az LP boksz Promotion profi ökölvívói léptek ringbe. Az est várt mérkőzése az eddig veretlen Karafiát Vendel negyedik összecsapása volt. Cseh ellenfelének most
sem adott esélyt a győzelemre. A mérkőzést a bíró a második menetben
intette le, miután a cseh bokszolót szabálysértés miatt már harmadszor
figyelmeztette.
Gelle medzi najlepšími
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky vyhlásil najlepších športovcov
roka. Odovzdávanie cien prebiehalo v dobrej nálade, hlavne kvôli tomu,
že Slovensko získalo sedem miesteniek na budúcoročné olympijské hry.
O výborné výsledky sa postarala hlavne dvojica Gelle – Vlček, získaním
striebra z ME v Belehrade a senzačnom víťazstve v K2 - 1000 metrov
na MS v Szegede.
Oni dvaja sa pobili aj o prvenstvo v tradičnej koncoročnej ankete.
Štúrovčan Peter Gelle skončil nakoniec druhý iba o dva hlasy za Erikom
Vlčekom. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v budúcom olympijskom roku.

Zostavil – Összeállította: G.P.

Plavecký december
6.decembra mali deti nášho oddielu nezvyčajný tréning. Namiesto urputného trénovania sa venovali hrám vo vode (potapánie, zábavné štafety,
...). Okrem tohto milého spestrenia tréningu na bazén zavítal plavecký
Mikuláš spolu s čertom. Štúrovským plavcom rozdali sladké balíčky a
mikulášske vysvedčenia. Plavci plaveckého oddielu Delphinus pri TJ
Dunaj, 16.-18. decembra reprezentovali náš oddiel na zimných majs-

Gelle a legjobbak között
A Szlovák Kajak-Kenu Szövetség kihirdette az év legjobb sportolóit. A
díjkiosztó jó hangulatban zajlott, főleg a hét olimpiai kvóta megszerzése
miatt. A jó eredményekről leginkább a Gelle-Vlček páros gondoskodott.
Ezüstérmet szereztek a belgrádi EB-n, majd aranyat nyertek K2 1000
méteren, a Szegedi Világbajnokságon. Végül kettejük között dőlt el, ki
kapja az év sportolója díjat. A Párkányi Gelle Péter mindössze kétszavazatnyi különbséggel maradt le Erik Vlček mögött. Gratulálunk, és sok
sikert kívánunk a következő olimpiai évben.
Halové futbalové turnaje
Druhý decembrový víkend sa niesol v znamení halových futbalových
turnajov prípraviek. 10 decembra sa konal XXI. ročník tradičného Mikulášskeho halového turnaja, hráčov narodených po 1. januári 2001.
Mladí štúrovskí futbalisti sa predviedli výbornou hrou a výkonmi. Po
troch víťazstvách, jednej remíze a jednej prehre skončili iba vďaka horšiemu skóre na treťom mieste za mužstvami Nových Zámkov a Šurian.
Štvrtí skončili hráči Ostrihomu, piate Nové Zámky „B“ a poslední hráči
Dorogu. Najlepším hráčom turnaja sa stal domáci hráč Andres Mánya.
Ceny odovzdávali bývalý prvoligový hráč Gejza Baranyai a reprezentant Slovenska, hráč ruského FK Rostov, Kornel Saláta. 11. decembra
nastúpili na palubovku mestskej športovej haly hráči prípraviek narodených po 1. januári 2003. V rámci VI. ročníka vianočného halového turnaja si zmerali sily mužstvá Levíc, Nitry „A“ a „B“, Zlatých Moraviec,
Ostrihomu a domáceho Štúrova. Víťazom sa stalo mužstvo FK Slovan
Levice. Naši futbalisti s jedným víťazstvom a dvoma remízami skončili na piatom mieste. Najlepším hráčom turnaja sa stal Jakub Gábriš
z Levíc. Oba turnaje sa niesli vo veľmi dobrej atmosfére a opäť sa raz
ukázalo, že pracovať s mládežou sa oplatí.

trovstvách Slovenska juniorov, seniorov a 14-ročných žiakov v Trenčíne.
Za juniorov nás po úspešnej nomináci reprezentovali:
Koreň Martin obsadil 20., 28., 18., 25. a 23. miesto,
Koreň Peter obsadil 26., 23., 19. a 32. miesto.
Za seniorov:
Tóth Richard obsadil 28., 21., 27., 24., 39., 19., 23. a 33. miesto,
Vevurková Klára obsadila 24., 36., 32., 29. a 27. miesto.
a za 14-ročných žiakov:
Stašková Paulína obsadila 11., 17., 16., 22., 26. a 17. miesto,
Capko Denis obsadil 14., 11., 7., 12., 16., 11., 20. a 11. miesto.
Celkovo naši plavci na ZMSR zaplávali18 osobných rekordov a 18 svojich časov.
Z celého srdca gratulujeme. Zároveň všetkým členom plaveckého oddielu prajem v novej sezóne veľmi veľa úspechov a potešenia z plávania.
Trénerom pevné zdravie a nervy a nakoniec rodičom ďakujem za všetko, čo pre tento šport boli ochotní urobiť.
Šťastný a radostný nový rok 2012 praje PO DELPHINUS.
Gabika Vevurková

Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Kasza-Szépová, redakčná rada: Roland Cucor, Peter Koller, Anna Gallová, Peter
Glázer, Július Juhász, Mónika Cziglerová. O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove.
Zalomenie a tlač: DEEM Design s.r.o. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Nyilvántartási szám / Registračné číslo: EV 2667/08
Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Kasza-Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Koller Péter,
Anna Gallová, Glázer Péter, Juhász Gyula, Czigler Mónika. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108-as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e-mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál vagy a művelődési
központban. Nyomdai kivitelezés és tördelés: DEEM Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget.
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MEGEMLÉKEZÉS - SPOMÍNAME
„Mikor elmentél otthonról, nem gondoltál
arra, „mint áldozat” egy „SENKIHÁZI”
végett szeretteidhez sosem térsz vissza.
Váratlan halálod szívünkben nagyon fáj,
Te voltál mindenünk, örök sebet hagytál”.

„Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel
őt már nem hozhatjuk vissza.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk”.

„Už piaty roky chýbate medzi nami, odišli
ste náhle, zostali sme sami. Ťažko je bez
Vás, smutno je nám všetkým, už nič nie je
také, ako bolo predtým“.

Fájó szívvel emlékezünk február 18-án,
tragikus halálának 6. évfordulóján

Fájó szívvel emlékezünk

S láskou spomíname na

Izsmán Erzsébetre,

Ruženu Jirákovú.

Hatala Ivetkára.

Szerető szülei és testvére

született Hegedűs, halálának 5. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Emléke örökre szívünkben él! Szerető férje, lányai Erzsi és Gabi,
unokái, dédunokái, vejei, unokamenye és unokavejei

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak,
akik kedves lányunk,

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nám
prejavili sústrasť k úmrtiu
našej drahej dcéry

Beata Pechar,

Beaty Pecharovej,

született Fatter halála alkalmából részvétüket fejezték ki és részt vettek
a gyászmisén.
Fatter Imre és családja

„Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.“
(Kosztolányi Dezső)
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
halálának 4. évfordulóján

Varga Lajosra.
Akik szerették és ismerték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét örökre megőrzi felesége

Rodina a Evička s rodinou

„Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé bolo,
osud vzal.
Odišiel si nám všetkým, ktorí sme Ťa mali
radi.
Odišiel si bez toho, aby nám Tvoje ústa
zbohom dali“.
Dňa 21.januára uplynul 1 rok, čo nás navždy opustil náš syn,

Rastislav Seifert.

rod. Fatterovej, ako aj tým, ktorí sa zúčastnili zádušnej sv. omše.

S láskou spomíname!

Fatter Imrich s rodinou

Smútiaca rodina

„Amikor elmentél, kialudt egy csillag,
Az angyalok a mennyországba hívtak.
Elmúlt egy fájó év, nem látunk többé.
Könnyes szemmel az égbe súgjuk:
hiányzol örökké.
Felnézünk az égre, látunk egy új csillagot,
Szívünket fájdalom szorítja, ugye Te vagy ott?”

Halálának 1. évfordulóján könnyes
szemmel, szeretettel emlékezünk a drága
jó férjre, apára, nagyapára,

Hegedüs Andrásra,

akinek családjáért dobogó szíve 2011. január 19-én csendesen elpihent.
Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
Emlékét örökre szívében őrző felesége, fiai, menyei és unokái

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet, hogy
egyszer majd találkozunk veled.“

Fájó szívvel emlékezünk drága
szerettünkre,

Tóth Gézára
halálának 15. évfordulóján.
Szerető családja
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