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Predal sa: namiesto papiera budú
vyrábať bioetanol

Viac ako dva roky sú tomu, čo zatvorili flutingovú časť papierenského závodu. Vtedy sa zdalo, že majiteľ Smurfit Kappa čoskoro
predá pre neho nepotrebné územia, ale so záujemcami sa im nepodarilo dohodnúť. V januári (podľa neoficiálnych informácií) uzavreli obchod. Do Štúrova prichádza firma na výrobu bioetanolu.

Skupina Smurfit Kappa na jeseň 2009 zahlásila zavretie štúrovských
papierní. Ako dôvod uviedli pokles záujmu o fluting a spomínali hospodársku krízu. Vyjadrovali sa, že hospodárska kríza sa dotýka aj Kappy a
prejavuje sa to hlavne poklesom záujmu o vyrábaný papier. Na výrobu a
predaj malo v Štúrove veľký účinok aj nahradenie používanej výrobnej
základnej suroviny polocelulózy celulózou, ako aj to, že spracovatelia
dávali do popredia tovar vyrábaný z odpadového papiera. Firma popierala, že by sa v pozadí jednalo o posilnenie siete „rodinných obchodov“
alebo iných závodov v ich záujme. Až do konca hovorili o predaji a
pomoci pri vytváraní nových pracovných miest. V uplynulých dvoch
rokoch jednali s viacerými záujemcami, medzi nimi aj s výrobcami papiera, ale dohoda sa predsa nezrodila. Teraz to vyzerá tak, že sa dva roky
ťahajúca záležitosť uzavrie, a majiteľom nebude papierenský závod. Do
uzávierky nášho čísla Smurfit Kappa nedala žiadne informácie o stave
predaja, na naše otázky neposlala odpoveď. Primátor mesta, Ján Oravec, predaj potvrdil. Podľa jeho informácií sa závod dostal do nových
rúk vo februári. Investor sa zaoberá výrobou bioetanolu a najmenej 50
ľuďom dá prácu. Aby sa mohla výroba rozbehnúť, je potrebné vykonať
isté úpravy, okrem iného aj kotlov. Bioetanol slúži aj ako pohonná hmota biologického pôvodu, vyrába sa z biomasy, ktorá sa získava z rastlín
s vysokým obsahom cukru, škrobu alebo oleja. Výroba bioetanolu sa
na Slovensku začína rozmáhať vo viacerých mestách. Veľká časť sa
vyváža do Nemecka a Rakúska.
Preklad: g.p.

Elkelt: papír helyett bioetanolt
gyártanak Párkányban
Több mint két évvel ezelőtt zárt be a gyár fluting részlege. Akkor
úgy tűnt, a tulajdonos, Smurfit Kappa hamarosan eladja a számára feleslegessé vált területeket, ám az érdeklődőkkel nem sikerült
egyezségre jutni. Januárban azonban (nem hivatalos információk
szerint) üzletet kötöttek: bioetanollal foglalkozó cég érkezik Párkányba.
A Smurfit Kappa csoport 2009 őszén jelentette be a párkányi papírgyár
bezárását, melynek okaként a hullámpapír iránti kereslet csökkenését,
és a gazdasági válságot emlegették. Mint akkor nyilatkozták, a gazdasági válság hatása a Kappát is érintette, ez főleg a hullámközépréteg
papír utáni kereslet visszaesésében nyilvánult meg. A gyártásra és az
eladásra nagy hatással volt a Párkányban használt fél cellulóz alapanyag cellulózzal való helyettesítése, valamint az is, hogy a felhasználók
többnyire a hulladékpapírból gyártott árut részesítették előnyben. A cég
tagadta, hogy bármilyen más „családi-üzleti“ összeszövődés, vagy egy
másik érdekeltségi körükben lévő üzemük megerősítése állna a háttérben. Mindvégig az eladásról és új munkahelyek létrehozásának a segítéséről beszéltek. Az elmúlt két év alatt több, köztük papírgyártással
foglalkozó partnerrel is tárgyaltak, mégis, egyezség nem született. Most
azonban úgy látszik, pont kerülhet a két éve húzódó folyamat végére, s
nem egy, a papíriparban mozgó cég lesz az új tulajdonos. Az eladásról
a Smurfit Kappa lapzártánkig nem adott tájékoztatást, kérdéseinkre nem
küldött választ. Oravec Ján, Párkány polgármestere azonban az eladást

megerősítette. Oravec információi szerint az üzem februárban került új
tulajdonosai kezébe. A beruházó bioetanol gyártással foglalkozik, s legkevesebb 50 ember számára ad majd munkát. Ahhoz, hogy beinduljon
az előállítás, bizonyára el kell végezni néhány átalakítást, többek között
a kazánokét is. A bioetanol biológiai eredetű hajtóanyagként is funkcionál, melyet olajos, vagy sok keményítőt, cukrot tartalmazó növényekből
nyert biomassza feldolgozásával állítanak elő. Szlovákiában egyre több
településen gyártanak bioüzemanyagot, melynek nagy része Németországba és Ausztriába kerül.
K.-Sz.É.

KÖZÜGY- VEC VEREJNÁ

2.

02/2012

Költözik a könyvtár

Sťahuje sa knižnica

A szabadidőközpont után a könyvtár is hamarosan Teraszok területén lévő iskolaépületbe költözik. Ha a tervek szerint alakul az átalakítás, valamint a költözés, akár a szeptemberi iskolakezdéssel együtt
nyílhat meg az új helyén az intézmény.
Csiffáry Zsuzsannától, a könyvtár igazgatójától megtudtuk, jelenleg az
egyeztetések folynak. Két alternatíva van. Az egyik szerint a szabadidőközpont fölött, az első emeleten kapnának helyet.
Ebben az esetben kisebb javításokat kellene végezni,
ki kellene cserélni a nyílászárókat, festetni kellene, s
a linóleum is néhány helyen pótlásra szorul. A másik
variáció az egykoron ebédlőnek szánt épülettel számol,
mely földszinti elhelyezést jelentene. Ez a nyugdíjasok,
mozgási fogyatékkal élők szempontjából jobb megoldásnak tűnik, viszont az épület belső része befejezésre
szorul. Az első lehetőség költségvetése készen van, s
miután elkészül az ebédlő átalakításáé is, dől majd el,
hogy melyik helységet vehetik birtokba. A költözés
több szempontból is előnyös a könyvtár számára. „Egy
térben lesz minden, így nem kell majd egymástól elválasztani az egyes részlegeket. Nagyobb helyet kapunk.
Lesz lehetőség létrehozni külön olvasótermet, előadótermet. A lakótelep miatt az olvasók számának növekedésével számolunk, hisz a Teraszokon él a legtöbb ember. A szabadidőközpont közelsége is pozitívum, hiszen eleve sok gyerek érkezik az
újonnan kialakított kulturális centrumba” – sorolta Csiffáry Zsuzsanna.
A negatívumokra rátérve a városközpont és a legtöbb utast kiszolgáló
buszmegálló távolságát hozta fel, mely miatt a falusiaknak nehezebb
lesz megközelíteni a könyvtárat, vagy összekötni az intézmény meglátogatását egy-egy bevásárlással. Az igazgatónő szavai szerint a felújítás
tavasszal kezdődhet el, a költözésnek pedig június végéig kellene megvalósulnia. Amennyiben minden zökkenőmentesen halad, kora ősszel
nyílhat meg az új helyén a könyvtár. A város több évre szóló költségvetési terve szerint a könyvtár régi épületét el szeretnék adni. A 2012-es év
terveiben szerepel az is, hogy megteremtsék a zeneiskola költözésének
a feltételeit, maga a költözés 2013-ban valósulna meg. Az intézmény
szintén a Teraszokon találna új székhelyre.
K.-Sz.É.

Po Centre voľného času sa sťahuje do budovy školy na Terasách
aj knižnica. Ak sa prestavba a sťahovanie dokončí podľa plánov,
knižnica môže byť na novom mieste otvorená zároveň so zahájením
školského roka.
Od riaditeľky knižnice, Zsuzsanny Csiffáry, sme sa dozvedeli, že v
súčasnosti prebiehajú jednania. Sú dve možnosti. Podľa prvej dostanú
miesto nad CVČ na prvom poschodí. V tomto
prípade sú potrebné menšie opravy - vymeniť
okná, vymaľovať a na niektorých miestach
vymeniť gumolit. Druhá možnosť je nasťahovať ju do budovy určenej na jedáleň, ktorá
je na prízemí. Je to výhodnejšie riešenie pre
starých a telesne postihnutých návštevníkov,
ale budovu je potrebné dokončiť. Rozpočet
prvej možnosti je hotový. Akonáhle bude hotový aj rozpočet druhej možnosti, rozhodne
sa, ktoré miesta budú patriť knižnici. Sťahovanie je pre knižnicu výhodné z viacerých
dôvodov. „Všetko bude v jednej miestnosti, preto netreba od seba oddeliť jednotlivé
oddelenia. Dostaneme viac miesta. Budeme
môcť vytvoriť čitáreň a prednáškovú miestnosť. Počítame s nárastom čitateľov hlavne zo sídliska, na Terasách
býva najviac obyvateľov. Pozitívom je aj blízkosť Centra voľného času.
Viac detí príde do novovytvoreného kultúrneho centra.“ - klasifikovala
Zsuzsanna Csiffáry. Pripomeňme aj negatíva - centrum a autobusová zastávka, kvôli ktorej budú mať vidiečania sťaženú situáciu, alebo spojenie návštevy knižnice s nákupom. Podľa slov riaditeľky sa rekonštrukcia
môže začať na jar, sťahovanie by sa malo uskutočniť do konca júna. Ak
pôjde všetko podľa plánov, začiatkom jesene sa môže knižnica otvoriť.
Podľa dlhodobého rozpočtového plánu by chcelo mesto starú budovu
knižnice predať. V plánoch na rok 2012 je aj vytvorenie podmienok na
presťahovanie Základnej umeleckej školy. Samotné sťahovanie by sa
malo uskutočniť v roku 2013. Inštitút by našiel svoj nový domov tiež
na Terasách.
Preklad: g.p.

Poďakovanie - Köszönetnyilvánítás
Mesto Štúrovo oznamuje všetkým občanom, že zámer charitatívnej akcie pod názvom „Otvorte srdcia,
my ich máme otvorené V.“, ktorá sa konala na Pešej
zóne v dňoch 5.– 9. decembra 2011, sa nám spoločne
podarilo naplniť. Finančné
prostriedky verejnej zbierky
boli odovzdané rodine Horváthovej, ktorá ich použila
na rekonštrukciu kúpeľne pre
svojho postihnutého syna.
Týmto vyslovujeme vďaku
každému, kto prispel do tejto
zbierky, ako aj poďakovanie
podnikateľom, ktorí sa priamo
podieľali na rekonštrukčných
prácach.

Párkány Város értesíti a lakosságot, hogy a Sétálóutcán 2011.december 5.-től 9.-ig „Tárják ki szívüket,
a miénket kitártuk V.“ címmel megrendezett jótékonysági gyűjtés célja sikeresen megvalósult. A gyűjtésből
származó pénzösszeget a város
átadta a Horváth családnak,
melyből elkészült a rég tervezett fürdőszoba átépítése mozgássérült fiuk számára. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani minden anyagi hozzájárulásért, valamint köszönetünket
és elismerésünket fejezzük ki
a vállalkozóknak, akik személyesen hozzájárultak az átépítési munkálatokhoz.

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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Cél: az Alsó-Ipoly-menti
tájértékek megőrzése

A váci központú Magosfa Alapítvány 2011 tavaszán indította el a
„Fogadj örökbe egy tájértéket” elnevezésű programot, melynek
köszönhetően az Alsó-Ipoly mente tájértékeinek részbeni felmérésére és értékmentő akciókra került sor.
A program 2012-ben kibővült, s a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásának
köszönhetően a szalkai Ipolymenti Kulturális és
Turisztikai Társaság
is csatlakozott hozzá. A partnerségben
10-10, az Alsó-Ipoly
mente magyarországi
és szlovákiai oldalán
lévő település tájértékeinek a leltára készül
el. Ez év nyaráig a
szlovákiai
oldalon
Ipolyvisk és Helemba
között elterülő falvak
feltérképezése zajlik.
A felmérés befejezését követően kiadvány készül a települések tájértékeiről, közérthető stílusban, magyar és szlovák nyelven, a helyi lakosok
és az adott területre látogatók számára. A program következő lépését egy
olyan hálózat felállítása jelenti, amely segíti további, konkrét értékvédelmi beavatkozások megvalósítását. „Egyes szakértők szerint a rendszerváltás óta a tájértékek egyharmada elpusztult. Ugyanakkor az értékek védelme alapvető fontosságú, minden helyi lakos, önkormányzat,
vállalkozó alapvető érdeke. A tájértékek megőrzése, bemutatása jelentős
szerepet tölthet be a honismeret tanításában, helyi identitás erősítésében,
hagyományok ápolásában, egy-egy adott település, térség turisztikai
vonzerejének kialakításában” – áll a projektről szóló sajtónyilatkozatban. A Magosfa Alapítvány és az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai
Társaság bízik abban, hogy közös munkájukkal nemzetközi szinten is
példát tudnak mutatni a tájértékek megőrzése területén, és egyúttal az
Alsó-Ipoly mentén is jelentősen elősegítik az értékek megóvását.

A Magyar Koalíció Pártja immár hatodik éve nem kormányzó
párt. Azóta, az utóbbi években tapasztaljuk régiónk hanyatlását, leépülését. A MEGOLDÁS programját Önökkel közösen,
Önökért írtuk. Az első fejezet, melynek címe Leszakadás helyett felzárkózást, fenntartható fejlődést az MKP általam vezetett gazdasági és régiófejlesztési tanácsában készült.  Olvassa
el kérem a www.mkp.sk honlapon!
Örülök annak, hogy az elmúlt években hozzájárulhattam   a
Párkányi régió lakosai életkörülményeinek javításához. Párkányban létrehoztuk a Körzeti Hivatalt, felújítottuk a rendelőintézetet, bővítettük a gimnázium épületét, hozzájárultunk az okmányiroda és a közlekedésrendészet létrehozásához
a rendőrörsön, felújítottuk a régió közútjait. Kezdeményeztük
az Ebedi Ipari Park létrehozását, a munkálatokat ideiglenesen
a gazdasági válság késlelteti. Hamarosan felépülnek az Ipolyhidak Helembán és Ipolypásztón.  Kérem vegyen részt március 10-én a választáson. Ha kevesen választunk, attól a 150
parlamenti képviselőt mások majd  megválasztják, ők azonban
más régiókat és más közösségeket fognak képviselni. Válaszsza kérem a 24-es MKP-t, járuljon hozzá ahhoz, hogy régiónknak legyen újból képviselete a törvényhozásban,  kedvezőbb
esetben a kormányban!  
Köszönöm szépen, tisztelettel: Farkas Iván

Márciusig kikerülnek a magyar helységnév-táblák?
Párkány város önkormányzata az elsők
között volt Szlovákiában, mely a táblatörvény eltörlése után, a Garamkövesd irányából bevezető úton, saját jogkörben,
elhelyezte a város magyar nevét is feltüntető táblát. Az állami útkezelőség azonban
továbbra sem tett eleget törvényi kötelezettségének.
Az állami vállalat mulasztása miatt, párkányi helyi aktivisták egy csoportja február 10-én, az Érsekújvár felőli bekötő útnál
hely-ségnévtábla állítást tartott. Az akció
keretében kihelyezésre került a Párkány
felirat, melyet egy nappal később teljesen
széttörtek, majd egy erősebb anyagból újra
kihelyeztek. Ahogy arról korábban beszámoltunk, június végén a parlament ismételten jóváhagyta a kisebbségi nyelvhasználati
törvényt. Ez azon táblatörvény rendelkezéseivel is leszámolt, mely miatt Párkány nem
használhatta hivatalosan magyar elnevezését. A rendelkezés után a Garamkövesd felé
vezető városi úton ki is került a tábla, az
állami utaknál azonban nem történt így. Mivel mindezen probléma Szlovákia több települését is érinti, a Kétnyelvű Dél-Szlovákia

mozgalom hadjáratba kezdett. Nyílt levélben
szólította fel az országos, illetve a megyei
útkezelőségek vezetőit, érintett polgármestereket arra, hogy pótolják a hiányosságot.
A Szlovák Közútkezelő Vállalat igazgatója
válaszában elmondta, ismételten felszólította a regionális útkarbantartókat a pótlásra
és annak ellenére, hogy ez nem hatásköre,
az alacsonyabb rendű utak karbantartóit is
figyelmeztette. A kormányalelnöki hivatal
szintén levelet intézett az érintettekhez, sőt,
büntetést is kilátásba helyezett, amennyiben
márciusig nem kerülnek ki a táblák. Az új helységnév lista egyébként január elsejével lépett életbe, s azon települések nevét hivatott
felsorolni, melyek magyarul is használhatják
elnevezésüket. A dokumentumban azonban
adminisztratív mulasztásokat is fellelhetünk.
A sorból többek között kimaradt Ebed, melynek 88 százalékát magyar nemzetiségű lakosok lakják. A falu vezetője korábban Rudolf
Chmel, miniszterelnök-helyetteshez fordult,
arra kérve őt, hogy vegyék fel Ebedet is a
listára, ez azonban a mai napig nem történt
meg.
K.-Sz.É., fotó: facebook
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Nákladná kompa sa „potápa“

„Süllyed” a teherkomp

Pravdepodobne ani napriek víťaznému konkurzu nebude medzi
mestami premávať nákladná kompa.
V rámci cezhraničnej spolupráce, zo slovenskej strany ako civilná organizácia Kolpingova rodina so sídlom v Kolíne a z maďarskej mesto
Ostrihom, vyhrali v súťaži vypísanej EU vyše 1 milión eur na realizáciu
nákladnej kompy. Podľa signálov ani napriek tomu nebude medzi mestami nákladná vodná preprava. Národná rozvojová agentúra Maďarska
zastavila projekt. Celkové náklady by činili 1,8 mil. eur, z toho by 1,3
mil. financovala únia a slovenská strana, 400 tisíc eur by bola samofinancovaná časť pre Kolping – objasnil pre náš portál Ľudovít Kleštinec ml., predstaviteľ Kolping Slovensko. „Naša spoločnosť začala s
realizáciou a tieto práce by sme boli schopní aj vykonať do vytýčeného
konca, ale po prihliadnutí na nútené posunutie uzávierky kvôli neistote,
a na skutočnosť, že ostrihomská samospráva nezačala s realizačnými
prácami, sme sa rozhodli zastaviť ďalšie finančné investície, kým nepríde od NRA vyjadrenie k predĺženiu uzávierky projektu. Namiesto
predĺženia Národná rozvojová agentúra odstúpila od projektu ešte pred
ukončením pôvodného termínu.“ - vysvetľoval Kleštinec ml. Práce už
mali byť tohto roku dokončené, preto požiadal Ostrihom o predĺženie
termínu. Navyše Ostrihom by z vlastných zdrojov nevedel zaplatiť ani
samofinancovanú časť.

A jelek szerint a nyertes uniós pályázat ellenére mégsem lesz teherkomp a két város közt.
Annak ellenére, hogy a határon átnyúló együttműködés keretében szlovákiai részről civil szervezetként a kölni székhelyű Kolping Család, magyarországi részről pedig Esztergom városa több mint 1 millió eurós
pályázatot nyert teherkomp-járat létesítésére, a jelek szerint mégsem
lesz vízi teherfuvarozás a két város közt. Magyar részről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség leállította a projektet. A projekt összköltségvetése
1,8 millió euró volt, ebből szlovákiai és uniós részről a finanszírozás 1,3
millió eurót tett ki, a Kolping önrésze 400 ezer euró volt - tudatta portálunkkal ifj. Kleštinec Lajos a Kolping Slovensko párkányi képviselője.
„Bár szervezetünk megkezdte a kivitelezési munkálatokat, és ezeket a
projekt végét behatároló időpontig be is tudtuk volna fejezni, azonban
látva a határidő meghosszabbítását jellemző bizonytalanságot, illetve
azt a tényt, hogy az esztergomi önkormányzat nem kezdte el a kivitelezési munkálatokat, úgy döntöttünk, hogy a további pénzeszközök befektetését mindaddig leállítjuk, amíg nem érkezik be az NFÜ-től a projekt
határidejét meghosszabbító nyilatkozat. Ehelyett a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség elállt a projekttől, még az eredeti határidő lejárta előtt” –
taglalta ifj. Kleštinec. A kivitelezést ugyanis már idén be kellett volna
fejezni, emiatt Esztergom is határidő-hosszabbítást kért a NÜF-től. Ráadásul Esztergom az önrészét sem tudta volna kifizetni saját forrásból.
„Sajnos magyar oldalon nem úgy történtek a kifizetések, mint ahogy az
a pályázatban le volt fektetve, tehát a
közútkiépítés, közműhálózat létrehozása, egyebek – mindez nem történt meg.
A NÜF bekért egy megvalósíthatósági
hatástanulmányt, amely a projekt megtérülését vizsgálta, tekintettel a Suzukira és az ipari parkra, és ennek a tanulmánynak nem voltak egyértelműek az
eredményei. Amikor mi határidő-hoszszabbítást kértünk, akkor kiszállt ide
egy bizottság és megnézte, mennyire
gazdaságos ez a projekt. Mivel pedig
ezzel egy időben a Komárom-Esztergom megyei fejlesztési tervbe bekerült
egy új híd tervezése is – amely vagy
Esztergom vagy Komárom vagy Gönyü térségébe kerülne – emiatt a komp
létesítése is megkérdőjeleződött” – taglalta a Paraméternek Tétényi Éva, Esztergom polgármestere. Hozzátette,
hogy a NÜF-nek mindegy lett volna, ki
fizeti ki Esztergom önrészét – ezt a párkányi Kolping is átvállalta volna
-, de a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a határidő-hosszabbítás helyett
elállt a projekttől, és Esztergomnak azokat az előlegeket is vissza kellett
fizetnie, amelyeket eddig kifizettek a városnak.
Ján Oravec, Párkány polgármestere szerint most látszik, hogy Párkány
jól tette, hogy évekkel ezelőtt óvatos volt a teherkomp-projekt ügyében.
– Egyrészt mi támogattuk a pályázatot, de a teherkomp mindenképp csak
átmeneti megoldás lett volna, jobban jönne egy teherhíd, másrészt pedig
ez kimondottan kommersz vállalkozásként működött volna, mi pedig
nem vállalhatunk állami és városi pénzekkel garanciát ilyen esetben, ez
gondolom világos – fejtette ki Oravec. A Paraméter értesülései szerint
Párkány és Esztergom, Komárom-Esztergom megye, valamint a Suzuki
cég is inkább egy teherhidat látna szívesebben a régióban.
-buch-, www.parameter.sk

„Žiaľ, na maďarskej strane sa vyplácanie nevykonávalo tak, ako bolo
stanovené v projekte, to znamená
výstavba ciest, inžinierskych sietí  
a iných vecí – nič sa nezrealizovalo. NRA si vyžiadala dopadové
štúdie, v ktorých zisťovala návratnosť projektu s ohľadom na Suzuki a priemyselný park. Uvedené
štúdie nemali jednoznačné výsledky. Keď sme žiadali predĺženie
termínu, poslali k nám komisiu,
ktorá preverovala projekt z ekonomického hľadiska. V tej dobe sa
do rozvojového plánu Komárňansko-ostrihomskej župy dostal plán
nového mostu buď v Ostrihome,
alebo v Komárne – tým pádom sa
nákladná kompa stala otáznou.“ vysvetľovala Éva Tétényi, primátorka Ostrihomu.
Dodala, že samofinancovanú časť
Ostrihomu by na seba prevzala
Kolpingova rodina, ale NRA odstúpila od projektu. Ostrihom musel
vrátiť aj tie zálohy, ktoré už doteraz vyplatili.
Podľa primátora Štúrova, Jána Oravca, teraz je vidieť, že Štúrovo spravilo dobre, keď bolo pred rokmi opatrné vo veci nákladnej kompy. „Z
jednej strany sme podporovali projekt, ale nákladná kompa by aj tak
bola iba dočasným riešením. Viac by nám prospel nákladný most, na
druhej strane by sa jednalo o vyslovene komerčné podnikanie. Mesto
nemôže vziať v takomto prípade garanciu na štátne a mestské peniaze,
to je dúfam jasné“ – vyjadril sa Oravec. Podľa zistení Parametra, mestá
Štúrovo a Ostrihom, Komárňansko-ostrihomská župa, ako aj Suzuki by
radšej videli v meste nákladný most.
-buch-, www.parameter.sk, prekladg.p.

Peniaze od 140-1500 eur
na čokoľvek
Jednoducho z domova
Vopred viete koľko zaplatíte
Výška splátok sa počas
splácania nemení
Kontakt: 0915 895 273
f.provident.m@citromail.hu
Máme pre Vás stále otvorené!

Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985
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5.
Tisztelt Választópolgárok!

Két év sem telt el azóta, hogy megválasztottuk az ország törvényhozó testületét, s
nemsokára, március 10-én újra az urnákhoz járulhatunk. Lehetőséget kapunk, hogy
véleményünket kifejezve döntsünk a parlamenti képviseletről. Járva az országot azt
tapasztalom, hogy nagy a közöny, a kiábrándultság és az apátia. Sokan azon a véleményen vannak, hogy el sem mennek választani. Biztos vagyok benne, hogy helytelen
döntés lenne. E sorok írója azzal a kéréssel fordul tisztelt polgártársaihoz, hogy éljünk
a lehetőséggel, és vegyünk részt a parlamenti választásokon. Hogy miért? Elsősorban azért, mert sorsunk jobbra fordítása szavazatunk leadásával a mi kezünkben van.
Szavazzanak egy olyan szervezett politikai erőre, amely már bizonyított. A Magyar
Koalíció Pártja egy ilyen erő, mely választási programjában megoldásokat kínál társadalmi életünk számos területére. Sokan azt kérdezik mit tett az MKP Párkányért és
szűkebb pátriánkért. Szeretném feleleveníteni mindazt, amit az utóbbi több mint egy
évtized folyamán városunk gyarapodásáért tett a Magyar Koalíció Pártja.
- Hatékonyan közreműködött a Mária-Valéria híd felújítása kapcsán.
- Biztosította az anyagi forrásokat a Teraszok lakótelepi alapiskola épületének befejezéséhez, valamint az azóta rendkívül népszerű tornaterem megépítéséhez.
- Közbenjárt városunk szlovák és magyar tanítási nyelvű alapiskoláinak bővítése és
felújítása érdekében.
- A gimnázium épületének bővítésében és felújításában hathatós támogatást nyújtott.
- Biztosította a speciális (kisegítő) iskola épületének felújításához szükséges forrásokat.
- Megyei politizálásunk eredményeként felújításra került a helyi rendelőintézet (Poliklinika) épülete, új gyorsmentőkhöz és modern röntgen berendezéshez jutott az intézet.
- Közreműködött a dunai árvízvédelmi fal megerősítésében és felújításában.
- Anyagi támogatást biztosított a közeli kovácspataki idősek otthona épülete felújításában.
- Környékünkön több kilométernyi 2. és 3. rendű közút felújításában nyújtott segítséget.
- Az MKP kezdeményezésére létre jött a párkányi körzeti hivatal.	        
Nem kívánok kitérni az emberi erőforrások fejlesztése terén nyújtott segítségre és
támogatásokra. Azt azonban jó ha tudatosítjuk, hogy a fenti anyagi támogatások jelentős része városunk költségvetését is segítette, tehermentesítette, hisz saját erőből
fedezni főleg az iskolaépületek felújítását nem lett volna egyszerű dolog. Értékelendő
az is, hogy az MKP segítségével megvalósult beruházások egyikében immáron olyan
városi intézmények kaptak és a jövőben folyamatosan kapnak majd helyet, melyek
elhelyezése a Teraszok lakótelepi iskola épületében városunk számára közvetett módon forrás megtakarítást és többletbevételt jelenthetnek.				
Nem állítom, hogy a segítség, a támogatás nem lehetett volna több és hatékonyabb.
Ennyire futotta erőnkből. Mégis a leírtak alapján nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az
MKP nem hagyta cserben választóit, nem feledkezett meg városunkról, Párkányról.
Lehetőséget kérünk, hogy újra bizonyíthassunk.				

Szavazzanak a 24-es listára, válasszák a Magyar Koalíció Pártját!

								
Szigeti László
az MKP alelnöke

Szlovákiai betegeket vár az esztergomi kórház
Lapunk már többször beszámolt arról, hogy az Esztergomi Vaszary Kolos Kórházban a Dôvera egészségügyi biztosító betegeit is
szívesen látják. Az intézmény és a biztosító még 2009-ben szerződést kötött egymással a fekvő beteg ellátás szolgáltatására. Ennek
ellenére azóta alig száz szlovákiai beteg fordult meg a kórházban,
melynek vezetése szeretné, ha egyre többen választanák a közelben
lévő, jól felszerelt intézményt.
Mint megírtuk, az intézmény összes osztálya, tehát többek között a
belgyógyászat, a neurológia, a pszichiátria, a sebészet, az urológia, a
traumatológia, az ORL, a szemészet, a nőgyógyászat és szülészet, az
intenzív osztály, a reumatológia, az onkológia, a rehabilitáció, a fizioterápiás osztály is várja a tervezett, illetve akkut egészségügyi szolgáltatást igénylő betegeket. Sárközy Irén az egészségügyi biztosító illetékese korábban elmondta, az együttműködés célja az, hogy a klienseik
kedvében járjanak, és ne tegyék ki őket az időigényes utazgatásnak.
„Esztergomban ugyanolyan ellátásban részesülhetnek, mint a szlovákiai
kórházakban. Mindehhez nem kell kérvényt, vagy más dokumentumot
kitölteni. A betegnek csupán Európai Uniós egészségügyi kártyával kell
rendelkeznie, ezt pedig ingyenesen kiállítjuk minden kérvényező számára” – nyilatkozta az egészségügyi pénztár illetékese.
Matuška Lászlónál, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház finanszírozási
osztályának a dolgozójánál a jelenlegi helyzetről érdeklődtünk. Válaszában a múltba is visszanézett. Elmondta, hogy az esztergomi kórház
be tudja (tudná) tölteni azt az űrt, amely a Párkányban és környékén hiányzó kórház miatt kialakult. „Mindig is voltak tervek, melyek azonban
nem valósultak meg. Jó magam is fontosnak tartottam, hogy a régiónak
megfelelő kórházi ellátása legyen. Olyan, ahová nem kell sokat utazni.
A Duna túlpartján lévő intézmény modern, jól felszerelt és minőségi
egészségügyi ellátást képes nyújtani. Korábban Magyarország legjobb
10 egészségügyi intézménye között tartották számon” – mesélte Matuška, hangsúlyozva, hogy ennek ellenére nem sok Szlovákiában élő
veszi igénybe az esztergomi kórház szolgáltatásait. „Az elmúlt két év
tapasztalata meglepett, elkeserített. A szerződéskötéssel nyílt lehetőségnek ugyanis nincs akkora sikere, mint amilyenre mi számítottunk“ –
szögezte le. Az elmúlt években leginkább a szemészet, a traumatológia,
a szülészet, a belgyógyászat volt keresett. Voltak azonban olyan osztá-

lyok, mit például az intenzív, a sebészet, az idegosztály vagy a pszichiátria, ahol egy szlovákiai beteg sem fordult meg. Az okokat fejtegetve
több tényező is felmerült. Így például mindeddig nem volt megfelelő
marketing munka a kórház  részéről. „Baj van a párkányi és környékbeli
orvosok hozzáállásával is. A pácienseiket rögtön Érsekújvárba küldik,
ahelyett, hogy felhívnák a figyelmüket az esztergomi lehetőségre is. Lehet, kevés információval rendelkeznek, ezen a közeljövőben különböző
találkozók alkalmával próbálunk segíteni“ – sorolta az okokat Matuška
László, aki szerint fontos lenne, hogy a betegek maguk dönthessenek és
informálva legyenek arról, hogy a közelebbi, esztergomi intézményt is
választhatják. Azok, akik így tesznek, nemzetközi egészségügyi kártyával kell, hogy rendelkezzenek. A beutalójuk és a személyi igazolványuk
felmutatásával a betegfelvételi osztályon kell jelentkezniük, mely a kórház kapujánál található. A 2012-es tervekkel kapcsolatosan megtudtuk,
új szerződés megkötése a cél, mely kiszélesítheti a most kínált lehetőségeket is.
K.Sz.É.
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Dôchodcovia ďakujú A nyugdíjasok köszönik

Koncom januára sa členovia klubu dôchodcov zúčastnili na Wellness
popoludní v krytej plavárni kúpaliska Vadaš. Cvičenie, plávanie a pobyt
vo vonkajšom teplom bazéne blahodarne pôsobil na zdravie dôchodcov.
Seniori vykonávajú cvičenie aj vo vode a v bazéne Guest centra, kde
využívajú aj vírivky v bazéne, ako aj saunu. Ďakujeme riaditeľovi Vadašu, ako aj vedúcemu Guest centra za poskytovanie finančnej zľavy pri
využívaní štúrovskej termálnej vody pre dôchodcov.

A párkányi Új Évszázad Nyugdíjas Klub tagjai január végén jó hangulatú wellness délutánon vettek részt a Vadas termálfürdő fedet uszodájában. Az úszás, torna és a kinti meleg termálvíz jó hatással volt az
egészségre. A nyugdíjasok további lehetőséget kaptak, minden szerdán
a Guest Centrum medencéjében tornáznak, szaunáznak és különféle kényeztető pezsgőfürdőket is igénybe vehetnek. Ezúton köszönjük a Vadas
igazgatójának, a Guest Centrum vezetőjének a kedvezményes belépőket
a nyugdíjasok számára.                               Új Évszázad Nyugdíjas Klub
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Lecsökken a hontalanturizmus?
Tavasszal kezdik építeni az új, tisztább szemétlerakó szigeteket Párkányban. A változtatás lényege, hogy a hulladéktároló edényeket rácsok
mögé helyezik el, a szemét lerakásához és az ürítéshez is kulcsra lesz
szüksége a lakóknak. A változásnak köszönhetően pontosabban lehet
majd tudni, ki mennyit szemetel és valószínűleg kevesebb lesz a guberáló is.
A hulladék tárolásának ilyen módszere már több városban működik. Mivel a gyűjtőedények elzárt helyen lesznek, kisebb lesz az esélye annak,
hogy azok is a konténerekbe szemeteljenek, akik nem fizetik az erre
kiszabott éves díjat. A változás valószínűleg nem lesz zökkenőmentes,
mivel az elzárt tárolók nyitogatása bonyolultabbá teszi a szemét lerakását, mint eddig.
A rendelkezés másik hozadéka, hogy megcsappan a megélhetése azoknak a – gyakran más településekről is beutazó guberálóknak – akik
jövedelmük egy részét a kommunális hulladékból történő gyűjtögetéssel szerezték. Az erre szakosodott „klánok” rendszeresen fésülik át a
konténerek tartalmát papír-, fémhulladék és alumíniumdobozok után
kutatva. Ezek a nyersanyagok ugyanis szabadon értékesíthetők, bevételt
biztosítva a „gyűjtögetőknek”.
A zárható konténerek kétségkívül ízlésesebbé teszik majd Párkány
utcáit, azon viszont érdemes elgondolkodni: hogyan segíthetünk majd
azoknak a hontalanoknak, akik az intézkedés miatt talán utolsó lehetőségüket vesztik el az életben maradásra.
Koller Péter

Ostrihomská nemocnica očakáva
pacientov aj zo Slovenska

Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov v Štúrove

Už sme viackrát referovali o tom, že ostrihomská Vaszary Kolos nemocnica príjme aj pacientov poisťovne Dôvera. Inštitút a poisťovňa uzavreli
zmluvu na zaopatrenie pacientov odkázaných na lôžko ešte v roku 2009.
Napriek tomu od tej doby využilo služby nemocnice iba približne 100
pacientov. Nemocnica by bola rada, keby si stále viac pacientov volilo
služby bližšej a dobre vybavenej nemocnice.
Ako sme už napísali, všetky oddelenia nemocnice, medziiným aj interné, neurológia, psychiatria, chirurgia, traumatológia, urológia, ORL,
očné, gynekológia a pôrodnica, intenzívne oddelenie, reumatológia,
onkológia, rehabilitačné oddelenie, oddelenie fyzioterapie a lekárska
pohotovosť, sú otvorené pre slovenských pacientov. Irena Sárközyová,
zástupkyňa poisťovne, nám už skôr povedala, že cieľom spolupráce je
vyjsť v ústrety klientom, aby nemuseli časovo náročne cestovať.
„V Ostrihome dostanú také isté služby ako v slovenských nemocniciach.
K tomu nie je potrebné vyplniť žiadosť alebo iné dokumenty. Pacient
musí mať iba kartu poistenca EU, ktorú bezplatne vystavia pre každého
žiadateľa“ – vyjadrovala sa kompetentná osoba zdravotnej poisťovne.
O súčasnej situácii sme sa informovali u Ladislava Matušku, pracovníka
finančného oddelenia nemocnice. V odpovedi nazrel aj do minulosti.
Povedal, že ostrihomská nemocnica vie (by vedela) vyplniť prázdnotu, ktorá vznikla pre chýbajúcu nemocnicu v Štúrove a v okolí. „Vždy
boli plány, ktoré sa nakoniec neuskutočnili. Osobne som tiež pokladal
za dôležité, aby región mal nemocničné zabezpečenie. Také, kde netreba
veľa cestovať. Inštitút na druhej strane Dunaja je moderný, dobre vybavený a ponúka kvalitné lekárske služby. Prednedávnom ho zaraďovali
medzi 10 najlepších zdravotných zariadení v Maďarsku.“ – porozprával
nám Matuška a zdôraznil, že napriek tomu iba málo pacientov využíva
možnosti ponúkané ostrihomskou nemocnicou. „Skúsenosti posledných
dvoch rokov ma nemilo prekvapili. Možnosti vytvorené uzatvorením
zmluvy nemajú taký úspech, aký sme očakávali.“ – konštatoval. V posledných rokoch boli najčastejšie vyhľadané očné, traumatologické,
pôrodnícke a interné oddelenia. Boli aj také oddelenia, napríklad intenzívne, chirurgické, neurologické alebo psychiatria, kde nebol ani jeden
pacient zo Slovenska. Pri hľadaní príčin sa vynorilo viac možností. Doteraz napríklad nebola dobrá marketingová práca nemocnice. „Problém
je aj s prístupom lekárov zo Štúrova a okolia. Svojich pacientov posielajú rovno do Nových Zámkov, namiesto toho by ich mohli upozorniť
na možnosti v Ostrihome. Možno majú nedostatok informácií. V blízkej
budúcnosti sa to posnažíme zmeniť rôznymi stretnutiami“ – menoval
príčiny Ladislav Matuška, podľa ktorého by bolo dôležité, aby sa pacienti sami rozhodovali a boli dostatočne informovaní, že si môžu vybrať
aj bližšiu, ostrihomskú nemocnicu. Tí, ktorí sa tak rozhodnú, musia mať
medzinárodnú zdravotnú kartu. S odporúčaním lekára a občianskym
preukazom sa prihlásia na prijímacom oddelení, ktoré sa nachádza pri
bráne nemocnice. Ohľadne plánov na rok 2012 sme sa dozvedeli, že
cieľom je uzatvorenie novej zmluvy, ktorá by rozšírila teraz ponúkané
možnosti.                                                                              
Preklad p.g.

Žijeme v dobe, v ktorej sa odkazy minulosti začínajú vytrácať a
neuvedomujeme si dôležitosť ich
zachovania pre budúce generácie. Marcus Tullius Cicero povedal: „Dejiny sú svedkom času,
svetlom pravdy, živou pamäťou,
učiteľkou života a poslom minulosti!“.A práve posolstvo hrôz II.
svetovej vojny, odkaz bojovníkov
proti fašizmu musíme odovzdávať ďalším generáciám, aby sa
prežité hrôzy a utrpenia nikdy
neopakovali.
Organizácia Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) v Štúrove obnovila svoju činnosť v decembri 2010 po prebratí agendy od p.Rovňaníkovej, ktorá zo zdravotných dôvodov a pokročilého veku nemohla ďalej vykonávať funkciu.
V januári 2011 bola zvolaná členská schôdza a na nej zvolený nový
výbor základnej organizácie. Novým predsedom sa stal Jozef Marunič. Novozvolený výbor oživil činnosť organizácie a zväz sa aktívne
podieľal na prípravách a realizácii osláv a pietnych aktov v roku 2011.
Takým boli oslavy oslobodenia mesta, oslavy 67. výročia Slovenského
národného povstania alebo 8.5.2011 oslobodenie vlasti, koniec II. sv.
vojny. Osláv pri pamätníku v Štúrove sa zúčastnili predstavitelia mesta,
Matice slovenskej, politických strán a delegácie veľvyslanectiev Ruska
a Bieloruska.
Na výročnej schôdzi v januári 2012 si vedenie ZO SZPB určilo hlavné
úlohy na tento rok
1. Rozširovanie členskej základne.
V decembri 2010 mala organizácia 9 členov, koncom roka 2011 sa počet
zvýšil na 33 a pribudli ďalší sympatizanti.
2. Pracovná úloha
Organizovanie aktivít v oblasti histórie pri významných výročiach, sviatkoch , oslavách a pietnych aktov. Význam je dôležitý pri presadzovaní
odkazu boja proti fašizmu. Cieľom je chrániť a vysvetľovať odbojársku históriu a zároveň odmietnuť akékoľvek pokusy o jej nepravdivé
skresľovanie.
3. Výchovná úloha
Vyvíjanie aktivít na výchove mládeže a odovzdávanie tradícií formou
pozývania škôl na oslavy a besedami na školách.
4. Spoločenská úloha
Vyjadriť nesúhlas proti všetkým formám a prejavom súčasného extrémizmu, neofašizmu, neonacizmu, nacionalizmu a šovinizmu.
Na výročnej schôdzi bol ustanovený nový výbor a za dlhodobú obetavú
činnosť slávnostne zvolený za čestného predsedu najstarší člen a účastník protifašistických bojov Vojtech Engel.     
p.g.
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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 10.0017.00, szombat zárva, vasárnap 14.00-17.00
September - apríl: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok 10.0017.00, sobota zatvorené, nedeľa 14.00-17.00

Barta Gyula Galéria - Galéria Júliusa Bartu:

István Csizmadia - obrazy
Csizmadia István – festmények

Od 7. marca: Spolok regionálnych výtvarníkov - skupinová výstava  
Március 7-én nyílik a regionális alkotókör tárlata    

Városi múzeum - Mestské múzeum:

Apáink emlékére - a doni kivonulás
Na pamiatku našich otcov

Hamarosan - Onedlho:

10. marec - Irish Dance Experience,
19.00, vstupné 19 €
Március 10 - Irish Dance Experience,
19.00, belépő 19 €
19. apríl - koncert kapely Csík, maďarská ľudová hudba, 19.00, vstupné 15 €
Április 19 - Csík Zenekar koncert,
19.00, belépő 15 €
További információk a kultúrházban vagy a
0367511108-as telefonszámon.
Ďalšie informácie v
kultúrnom dome, alebo na telefónnom čísle 0367511108.

XXVII. Balassi Bálint Kulturális Napok 2012

Csemadok Párkányi Alapszervezete, Csemadok Érsekújvári
Területi Választmánya
Március 7.:
16.00 - Balassi Napok megnyitója (Barta Gyula Galéria)
Március 14.:
17.00 - Koszorúzás az Ady Endre Alapiskolában, majd a kopjafánál
18.00 - Ünnepi megemlékezés – 1948, kulturális műsor: Szivárvány énekkar, Petőfi Lírai Színpad - Gimnázium Párkány. Ünnepi
beszéd: Németh Zsolt, Magyarország külügyi államtitkára. Helyszín: kultúrház.
Március 27.:
18.00 - Magyar evangélium – Széchenyi cselekvő hitvallása, Tarics Péter monodrámája. Helyszín: kultúrház.
Április 13.:
18.00 - Történelmi múltunk emlékei, Domonkos László: A kicserélt város könyvbemutatóval egybekötött előadás. Helyszín: Csemadokház.
Támogatók: Párkány Város Önkormányzata, Városi Művelődési Központ, Párkány

mienky: znalosť slovenského jazyka, znalosť PC, ko-25 áron lévő családi ház, építési telekkel eladó Garamunikatívnosť. Info: Hlavná 7, Šipošov dvor
mkövesden. Tel.: 0904 546 111, 0907 490 013
-Hľadám dvoch robotníkov na zemné a drobné sta-V Kamenici nad Hronom predám rodinný dom so stavebné práce v Štúrove. Tel.: 0907 836 205
vebným pozemkom na 25 árovej rozlohe. Tel.: 0904
-Kiadó felújított kétszobás lakás a Petőfi utcában a
546 111, 0907 490 013
-Párkányban olcsón eladó komplett ebédlőbútor, aján- -Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 Lidl mellett. Közvetlen a bejárat mellett garázs is lehetséges. Tel.: 0905 824 853
dék válendával és két darab szekrénnyel. Ár meg- 983 602
-Hladáme administratívneho/nu pracovníka/čku. Podegyezés szerint. Tel.: 0907 348 940

Riadková inzercia Apróhirdetés
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The Irish Dance Experience

The Irish Dance Experience

The Irish Dance Experience je umelecká skupina zložená z najlepších
tanečníkov írskeho stepu. Sólová tanečníčka a choreografka je írska
národná majsterka a viacnásobná stepová majsterka sveta Catherine
Gallagher, ktorá bola členom svetoznámej skupiny a ďalších vedúcich
umeleckých skupín, ktoré zabávajú publikum v tomto veľkolepom žánre. Je to fantastické, že takú rodenú talentku môžeme naživo vidieť.
Nielen si vysnívala, ale aj postavila túto nádhernú scénu, celovečernú
show írskeho stepového tanca, v
ktorej sama účinkuje. Show The
Irish Dance Experience je novou
mimoriadnou kolážou vo sfére
írskeho tanca a tiež vo svete tanečného umenia, ktoré je sprevádzané nádhernou hudbou pozdvihujúcou dušu publika. Počas
sledovania môžeme prežiť kúzlo
autentického írskeho tanca, napínavé a nové choreografie fantastickej Catherine na modernom hudobnom základe očarujúc publikum
pri každej príležitosti. Voľným okom sa ťažko dá odsledovať, ako táto
umelecká skupina skladajúca sa z profesionálnych tanečníkov neuveriteľnou rýchlosťou stepuje svojimi nohami, ktoré sú základom show
a profesionálneho írskeho tanca. Je to také krásne, že z toho všetkého
Vám mráz prebehne po chrbte. Catherine tancuje dynamické a úchvatné
sóla. V tomto prevedení írskeho tanca sa ich koncepcia uskutočnuje v
takej nádhernej choreografii, ktorú sa nikdy predtým nedalo vidieť na
scéne, až človeku doslova brada spadne.

Március 10-én a The Irish Dance Experience lép fel a párkányi kultúrház színpadán. Az egész estés show egy új, s különleges színfolt
az ír tánc és a táncművészet világában, amelyet frenetikus zene kísér, ezzel is gyönyörködtetve a közönséget.
A társulat az ír sztepptánc legkiválóbb táncművészeiből áll. Szólótáncosa és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és többszörös világbajnok,
Catherine Gallagher, aki tagja volt a világhírű Riverdance együttesnek
és megannyi híres társulatnak. Catherine úgy érzi, hogy a közönség fiatal, új arcokat és lábakat keres az ír tánc produkciók világában. Michael
Flattley, Jean Buttler és Colin Dunne nagyon tehetséges táncosok, akik
inspirálták őt, de most már itt az ideje annak, hogy megmutassa a világnak saját kreatív képességeit. „Régebben nagyon sok produkció használt
fel kelta legendákat és mítoszokat, én azonban úgy gondolom, hogy csak
összezavarják a nézőket és mindig eltérnek a történettől. Nem akarok
történelemórát tartani a közönségemnek. Inkább azt szeretném, hogy
megtapasztalják az ír tánc mélységeit és érzékeljék, hogy ez egy erőteljes és dinamikus művészi kifejezésmód!“ – mondta Catherine Gallagher.
Az egész estés párkányi showt Catherin álmodta meg és vitte színpadra.
A gyönyörű jelmezek, az élő zene, a látványos díszlet mind csak tovább fokozzák az élményt, amelynek részesei lehetünk az előadáson.
Catheirne dinamikus, szenzációs és lélegzetelállító szólókat táncol. Az
ír táncnak e színpadi változatában olyan koreográfiák valósulnak meg,
amelyet ember még soha nem látott, és amelytől a szó szoros és persze
pozitív értelmében leesik az áll. Szabad szemmel szinte alig követhető,
ahogyan a profi táncművészekből álló társulat elképesztő sebességgel
szteppel a lábával a színpadon. A show március 10-én, 19.00-kor látható
a kultúrházban.                                                                                   J. P.

Érzelmek harmóniája

Harmónia emócií

Március 2-áig Csizmadia István győri festőművész Érzelmek harmóniája című tárlata látható a párkányi galériában. A művész 1969-től foglalkozik festészettel, 1975-től rendszeresen kiállítja műveit. Szegeden,
a Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát rajz-földrajz szakon, majd
az Iparművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait. A Győri Grafikai
Műhely alapító tagja. 1984-ben megkapta a Művészeti Nívődíjat. Több
magyarországi és külföldi, többek között angliai, hollandiai, szlovákiai,
olaszországi tárlata volt már. A művész önmagáról vallja: „Az életem
legfontosabb része a festés, megmutatni a kezemen és az ecsetemen keresztül a világot, formákat, színeket, tereket. Nem a realizmust művelem, képeimben az ember belső érzésvilágát és jellemét szeretném kivetíteni a vászonra”.
Az egyik kiállítás megnyitóján Horváth Sándor Domonkos, győri könyvtárigazgató elmondta: „Csizmadia István irigylésre méltó ember. Tekintetét felemeli a mindennapok felhői fölé, a színek mögött meglátja a fényt,
és a színekkel, ecsetével ezer és ezer formában újrafogalmazza. Tudja,
hogy a szín és a fény nem más, mint az élet. Szereti az életet, nemcsak
látja, hanem érti is a színekbe kódolt világ üzenetét. Kommunikál azzal,
lehívja, tehetségével vászonra reprodukálja a praktikus dolgok között
mozgó embereknek. Úgy érzem, az alkotó és a fény jó viszonyban vannak. Barátok is talán, kéz a kézben járnak. Egymás huncut szemében
bujkálnak. A fény mestere - mestere a fénynek. Csizmadia István mestere a színnek, mestere a szívnek“. A galéria soron következő tárlata, mely
a Körzeti Alkotókör tagjainak a képeit mutatja be, március 9-én nyílik.  
Info: www.axelero.hu/csiszo

V štúrovskej galérii si do 2. marca môžete pozrieť výstavu maliara Istvána Czizmadia z Győru. Maľovaním sa zaoberá od roku 1969 a od roku
1975 pravidelne vystavuje svoje diela. Diplom získal na Pedagogickej
vysokej škole v Szegede, odbor výtvarná výchova – zemepis, potom pokračoval v štúdiách na Vysokej škole umeleckých remesiel. Je zakladateľským členom Grafickej dielne v Győri. V roku 1984 dostal Umeleckú
cenu. Má za sebou viac maďarských a medzinárodných výstav, v Holandsku, Anglicku, Slovensku, Taliansku. O sebe tvrdí: „Najdôležitejšou
časťou môjho života je maľovanie, prostredníctvom mojich rúk a štetca
ukázať svet, formy, farby. Nie je to realizmus. Vo svojich obrazoch by
som chcel na plátne zobraziť vnútorný svet pocitov človeka a jeho charakter.“
Na jednom otvorení výstavy, Horváth Sándor Domonkos, riaditeľ knižnice v Győri povedal: „ István Csizmadia je závideniahodný človek.
Svoj pohľad zdvihne nad každodenné oblaky, za farbami nájde svetlo
a svojim štetcom a farbami ho tisíc a tisíckrát znova sformuje. Vie, že
farba a svetlo sú život. Má rád život, nielen vidí, ale aj chápe vo farbách
zakódovaný odkaz sveta. Komunikuje s ním a svojím nadaním ho reprodukuje na plátno medzi praktické veci pohybujúcich sa ľudí. Mám
taký pocit, že umelec a svetlo sú v dobrom vzťahu. Možno sú aj priatelia, chodia ruka v ruke. Skrývajú sa v lesku svojich očí. Svetelný majster – majster svetla. Csizmadia István je majstrom farieb a je majstrom
srdca“. Nasledujúca výstava bude otvorená 9. marca, vystavovať budú
členovia Spolku regionálnych výtvarníkov.
Preklad: g.p.

Predáme nové garáže na
Terasách, do OV.
Akcia: cena 7 500€! (možná dohoda)

Posledné 2 kusy! Informácie:

0905 445 939
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A brit hídőr
Úgy gondolom, mindenki hallott már arról, hogy városunkba rendszeresen ellátogatnak különböző országokból művészek, akik a
hídőri teendőket látják el, vagyis művészi tevékenységet végeznek.
Hazautazásuk előtt egy kiállítást szerveznek, amelyen bemutatják
itteni munkáikat.
A legelső hídőr 2004-ben
érkezett városunkba, a párkányi születésű Frühauf
Károly kezdeményezésére. Feleségével egy olyan
alapot hoztak létre, mely
ezt a tevékenységet támogatja. Előző hídőrünk
Dél-Koreából származott,
és a Duna vizéből kinyert
szennyből nyomtatott papírra fotókat. A mostani, a
művészetet ötvözi a biológiával és a természetvédelemmel.
Stephen Turner ősszel jött városunkba. Mint mindenki, ő is komoly
célokkal vágott bele a munkába. Amint megérkezett a hídőrházba, máris az udvarban lévő vadgesztenyefát vette szemügyre. Megállapította,
hogy az itteni fákon is végigsöpört egy bizonyos betegség, ugyanúgy,
mint Európa más országaiban. Stephen évek óta tanulmányozza ezt a
folyamatot, ezért egyik célja az, hogy megóvja a fákat a gyógyítha-

tatlan betegségektől. A gesztenyefákhoz kötődik. Lehullott terméseiből
sütőpor segítségével festéket készít, majd ezzel ad lelket a papírra festett
gesztenyéknek. Sokat sétál át Esztergomba is. Azon igyekszik, hogy a
két települést ne csak a híd kösse össze, hanem valami értékesebb is. Így
hát bejárta a két várost és utcánként feltérképezte a vadgesztenyefákat.
Párkányt tartja a koronának, Esztergomot a gyökereknek, a törzs természetesen a hidat jelképezi.
Naponta jár a városba, szereti a társaságot, az emberek közelségét. Sajnálattal mondta el, hogy csupán a lakosság kis részével tud társalogni,
kevesen tudnak angolul. Ezzel szemben nagyon jó kapcsolata van iskolánkkal, a gimnáziummal. Rendszeresen jön egy-egy beszélgetésre.
A diákok csillogó szemekkel figyelik őt, kérdeznek tőle, érdeklődnek
felőle. Stephen belekezdett a magyar nyelv tanulásába is. Elmondása
szerint elég aktívan dolgozik, rohamosan fejlődik. Odaadóan számol be
a napjairól, mutatja meg alkotásait. Délutánonként sok szeretettel várja
az érdeklődőket a hídőrházba, akikkel akár festene, vagy megvitatná
művészi látásképét.
Stephen munkássága nem ér véget Párkányban. Egy építésszel, Anglia
egyik nemzeti parkjában, szobányi nagyságú tojást tervez építeni, amelyben egy teljes évig lakna. Onnan figyelné meg a természetet. Élénk fantáziáját is bizonyítják a minél extrémebb tervek. A már említett kiállítás
2012. március 3-án este 18:00-kor kezdődik, sok szeretettel várunk minden kedves lakost. Tekintsék meg Stephen féléves munkájának gyümölcsét!                            Németh Melinda, a párkányi gimnázium tanulója

Na počesť našich otcov – spomienka
na vojakov bojujúcich pri Done

Apáink emlékére – emlékezés a
Don-kanyar hőseire

Otvorenie prvej tohtoročnej výstavy Mestského múzea v Štúrove sprevádzal obrovský záujem. Vernisáž
sa konala 20. januára. Výstava zorganizovaná z príležitosti 70. výročia vypravenia vojakov (v prvom
rade zo štúrovskej oblasti) 2. maďarskej kráľovskej
armády k Donu nám pripomína obdobie medzi aprílom a júlom 1942. Vtedy boli títo vojaci dopravení
na východný front, kde sa zúčastnili vojenských
operácií pri Done. Spoluorganizátormi výstavy sú
Tekovské múzeum v Leviciach, Vojenské múzeum
v Pohronskom Ruskove, Marian Kvitek zberateľ
a ďalšie súkromné osoby.
Vojenskí vodcovia Nemecka koncom roka 1941 dospeli
k názoru, že musia vyvinúť omnoho väčšie úsilie  k zabezpečeniu víťazstva na východnom fronte ako pôvodne plánovali.   Z tohto dôvodu od Maďarska žiadali
v januári 1942 vyslanie všetkej vojenskej sily, ktorú
mal štát k dispozícii. Úspechom maďarskej vojenskej
diplomacie bolo, že okrem už vyslaných niekoľkých
brigád, ktoré sa nachádzali na frontovom území, vyslali „len“ 2. armádu. Národnostné zloženie príslušníkov zodpovedalo
celoštátnemu priemeru a v rovnakej miere zaťažovalo jednotlivé oblasti štátu. Vekový priemer zhruba 200 000 člennej armády sa pohyboval
v rozmedzí 35 – 40 rokov. Už pri jarnom príchode došlo k vojenskej
konfrontácii s partizánskymi oddielmi. Neskôr sa zúčastnili krutých bojov o postup k rieke Don.
Na juh od mesta Voronež v dĺžke zhruba 200 km obsadili pravý breh
rieky Don, ale na dvoch miestach medzi ich jednotky boli vklinené jednotky sovietskych síl. Vojaci maďarskej armády trpeli nedostatočným
zimným výstrojom a slabou výzbrojou. Dňa 12. januára 1943 pri UrivStoroževoj a 14-ho z predmostia Sčučje sa začala ofenzíva sovietskeho
frontu, kde boli pod mnohonásobnou prevahou porazené. Navyše ani
nemeckí spojenci sa k nim nesprávali ako spolubojovníci. Počas bojov
armáda stratila cca. 48-49 000 vojakov, ku ktorým treba prirátať 50 000
zranených a 26 000 vojakov, ktorí sa dostali do zajatia. Zbytok rozdrvenej armády bol domov dopravený v mesiacoch apríl – máj 1943.
Významných hostí zúčastnených na vernisáži pozdravila zástupkyňa
primátora a spolupredsedníčka Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva Kornélia Slabáková. Katalin Makray Schmitt, hlavný garant
správy vojnových hrobov, v doprovode generálplukovníka László Szegő, oslovila prítomných vrúcnymi slovami. Výstavu otvoril vojenský
historik Dr. Sándor Szakály, univerzitný profesor a doktor MAV.
Po otvorení výstavy bol premietnutý dokumentárny film a vďaka Oddeleniu správy vojnových hrobov MO MR bola možnosť vyhľadať padlých príbuzných v II. svetovej vojne. Podujatia sa zúčastnilo združenie
vojnových tradícií pod velením nadporučíka Balázsa Jásdiho. Účinkovala a podujatie spestrila Gabriela Viziová hrou na trúbke.
Výstava v budove Mestského múzea na ul. Pri colnici 2 potrvá do 31.0
3.2012.
-j-

Zsúfolásig megtelt helyiségeiben tartotta január 20án idei első megnyitóját a Párkányi Városi Múzeum.
A doni kivonulás 70. évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás azoknak az – elsősorban Párkány
környéki katonáknak állít emléket, akik 1942 áprilisa és júliusa között érkeztek a keleti hadszíntérre,
és a Magyar Királyi Honvédség kötelékében részt
vettek a Don-menti hadműveletekben. A kiállítás megszervezésében részt vállalt a lévai Barsi Múzeum, az
Oroszkai Katonai Múzeum és Baráti Köre, Kvitek
Marián gyűjtő és más magánszemélyek.
  A német katonai vezetés, látva a keleti arcvonalon történő súlyosbodó helyzetet, 1942. január elején már a
teljes fegyveres erő frontra küldését követelte Magyarországtól. Ehhez képest a magyar katonadiplomácia
sikereként lehet elkönyvelni, hogy a már hadműveleti
területen lévő több dandár erejű megszálló csapatokon
túl „csak” a 2. hadsereget kellett a harctérre küldeni.
A mintegy 200 000 fős hadsereg átlagéletkora 35-40
év között mozgott. A csapatoknál szolgálatot teljesítők
nemzetiség szerinti megoszlása az ország összlakosságára jellemző
arányszámokat mutatta. Katonáink már a tavaszi kiszállítás során harcba kerültek a partizánokkal, majd részt vettek a Don folyóra történő
előretörés heves küzdelmeiben. Voronyezstől délre mintegy 200 km-es
hosszúságban szállták meg a Don jobb partját, de két helyen is szovjet
hídfők ékelődtek a magyar vonalak közé. 1943. január 12-én megindult
az uriv-sztorozsevojei, majd 14-én a scsucsjei szovjet hadművelet, amely
– az elégtelen téli felszerelés, a gyenge fegyverzet, a lehetetlen parancsok, a sokszoros túlerő és nem utolsó sorban a bajtársiatlanul viselkedő
német szövetségesek hozzáállása következtében felmorzsolta erejüket.
A harcok során mintegy 48-49 ezer hősi halottat és eltűnt katonát veszített a honvédsereg, közel 50 ezer katona sebesült meg, és mintegy 26
ezer honvéd jutott hadifogságba. A szétvert 2. hadsereg maradványait
1943. április-májusában szállították haza.
A rendezvényen részt vett rangos vendégeket Kornélia Slabáková polgármester-helyettes, a Szlovák-Magyar Baráti Társaság társelnöke
üdvözölte. Szegő László dandártábornok, főhadsegéd kíséretében megjelent a rendezvényen Schmittné Makray Katalin, a magyar hadisírgondozás fővédnöke, aki meleg szavakkal szólt a vendégekhez. A kiállítást
Szakály Sándor hadtörténész, egyetemi professzor, az MTA doktora nyitotta meg. A megnyitót követően dokumentumfilm vetítésére került sor,
a HM Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály, valamint a
Háborús Keresőszolgálat szakembereinek segítségével pedig a hozzátartozók kereshették eltűnt, elhunyt szeretteiket. Az eseményt a Jásdi
Balázs hagyományőrző főhadnagy által vezetett egység, valamint Vizi
Gabriella trombita szólója tette még emlékezetesebbé.
Schmittné Makray Katalint és kíséretét Oravec János polgármester fogadta a városházán. A tárlatot március 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők a városi múzeum Vámház köz 2. sz. alatti épületében.                                   
-j-
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JUDr. Nagy Tibor, ügyvéd,
Érsekújvár

A jogbiztonság, jogegyenlőség és jogtudat alappillére minden
társadalomnak.
Tiszta lappal érkezem, hogy a több mint 20 éves ügyvédi tapasztalatomat az Önök és régiónk javára fordítsam.
Egy a célunk: a dél - szlovákiai régió felvirágoztatása az igazságosság, becsületesség és a békés együttélés útján.
Mottó:
Merjünk nagyok lenni, s valóban nem oly nehéz, de legyünk
egyszersmind bölcsek is!
(Széchenyi István)
Tisztelettel: JUDr. Nagy Tibor

JUDr. Tibor Nagy, advokát,
Nové Zámky

Právna istota, rovnosť pred zákonom a právne vedomie tvoria
základ modernej spoločnosti.
Prichádzam s čistým štítom, aby som svoju viac než 20 ročnú
advokátsku prax zúročil v prospech celého nášho regiónu.
Náš cieľ: zveľadenie južného Slovenska cestou spravodlivosti,
čestnosti a pokojného spolužitia.
Motto:
Hrdinom je ten, kto si spraví z nepriateľa priateľa.
(Talmudské príslovie)
S úctou: JUDr. Nagy Tibor

Farsang az óvodában

Fašiangový karneval

Idén a Szövetkezet sori óvoda báljának megrendezésére január 19-én,
a Hotel Thermál épületében került sor. A nyílt rendezvény keretén belül
az óvoda igazgatónője Kozma Beáta köszöntötte a vendégeket, családtagokat és a gyermekeket. A felöltött maskarákban bizony nehéz volt felismerni egy-egy ismerőst. Ahogy lenni szokott, varázslótól kezdve tigrisig, cowboytól pókemberig, kalóztól tündérig minden volt itt, ami egy
maskarás alkalommal előfordulhat. Különféle szórakoztató és ügyességi
játékok tarkították a délutánt. Volt közös vonatozás a szülőkkel, majd
a gyermekek táncba hívták az anyukákat, apukákat, nagyszülőket. Jutalomképpen nem hiányozhatott a farsangi torta sem, amelyből minden
gyermek jóízűen falatozott. A bál befejezését a tombolahúzás, valamint
a király - királynő és az udvarhölgyek választása tette izgalmassá. Az
elégedett arcokból ítélve láthatóan jól érezték magukat a csöppségek, a
szülők és az óvoda dolgozói egyaránt.                                  
Bitter Mónika, óvónő

Začiatkom januára sa v každej šatni materskej školy, na ul. Družstevný
rad 22 objavil oznam, ktorý upútal pozornosť nielen rodičov, ale hlavne
deti. Tento oznam upozorňoval na blížiaci sa karneval, ktorý sa uskutočnil 19.januára 2012 v Hoteli Thermál. Od tejto chvíle, všetky deti  rozmýšľali nad tým, akou budú maskou. A začali sa veľké prípravy, ktoré
vyvrcholili dňom „D“. Všetkých prítomných, všetky deti privítala pani
riaditeľka Beata Kozmová. Za zvukov veselej hudby nasledovalo predstavenie masiek. Karnevalový program bol spestrený rôznymi aktivitami, súťažami, kde deti boli zakaždým odmenené sladkosťami. Do tanca
pozvali rodičov, starých rodičov. Nálada bola výborná. Najsladšou odmenou však bola veľká karnevalová torta. Aj v tombole lákali zaujímavé
ceny. A tak ako sa patrí na ozajstný ples, nechýbala ani voľba kráľovnej,
kráľa a dvorných dám plesu. Odmenou za tento pekný deň bol pre všetkých zúčastnených pohľad na šťastné, veselé, zabávajúce sa deti.
Marta Laurincová, uč. MŠ

Beíratás a Szent Imre Egyházi Óvodába
Az egyházi óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a beíratás óvodánkba 2012. március
1-2-án 8.00 órától 16.00 óráig lesz. Szeretettel várunk minden gyermeket már 2 éves kortól.
Továbbra is biztosítjuk az ingyenes angol nyelvoktatást, színjátszó kört, tánctanfolyamot,
történelmi szakkört és sok más gyermekközpontú tevékenységet. Ha gyermeke nem szeptemberben, hanem valamikor év közben kezdené az óvodát látogatni, akkor is ajánlatos most
beíratni. Így biztosítva lesz az elhelyezése.
2011.3.1-én, 10.00 órától– csütörtökön, mesejátékkal kedveskedünk a családoknak - „A Piroska és a farkas“ – mese dramatizációval. Címünk: Družstevný rad – Szövetkezeti sor 22,
egyszintes „C“ pavilon. Telefon: 036/7511433. Továbbá tisztelettel kérjük Önt, kedves családját, ismerőseit, hogy támogassák óvodánk működését  „A Gyer-mekekért“ – „Pre deti n.f.“
pénzalapon keresztül, adójuk 2 százalékának átutalásával az adóhivatalon keresztül. A szükséges nyomtatvány a nyilatkozat kitöltéséhez óvodánkban is beszerezhető. Pénzalapunk
(kizárólagosan a Szent Imre Egyházi Óvoda támogatására alakult) neve: Pre deti n.f., jogi
formája: neinvestičný fond, cím: Petőfiho 24, 94301 Štúrovo, IČO: 35606401, számlaszám:
0034740074/0900.
Támogatását tisztelettel köszönjük: Vízi Katalin, óvodaigazgató

Zápis detí do
materských škôl

Zápis detí do materských škôl pre školský rok
2012/2013 bude v dňoch

5. a 6. marca 2012 od 8:00 hod. do
16:00 hod.

v každej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Štúrovo:
- Materská škola, Adyho 978/2,
- Materská škola - Óvoda, Bartókova 38,
- Materská škola - Óvoda, Družstevný rad 22,
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Lipová 2).
Rodičia majú možnosť zapísať dieťa do materskej
školy podľa vlastného výberu.
Bližšie informácie o podmienkach zápisu poskytnú
materské školy.
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Úspešný rok 2011

Sikeres 2011-es év

23. januára - Slovenská liga (Zvolen) 8 pretekárov z nášho klubu
11.-13. februára - sústredenie (Radava) 11 účastníkov
20. februára - Slovenská liga (Nové Zámky) 17 pretekárov
12. marca - Majstrovstvá Maďarska v kata (Balassagyarmat) – 9 pretekárov (3 zlaté medaily, 1 strieborná medaila, 1 bronzová medaila)
17. apríla - Slovenská liga (Banská Bystrica) 13 pretekárov
7. mája - medzinárodná súťaž v kumite (Praha) – 2 pretekári (Gajdoš
Daniel, Povinský Juraj)
22. mája - Slovenská liga (Jahodná) 13 pretekárov
3.-7. augusta - letné sústredenie Slovenského
zväzu Kyokushin Karate (Radava) 25 účastníkov
25.-28. augusta - letné medzinárodné sústredenie Európskeho zväzu Kyokushin Karate (Lublin – Poľsko) 1 účastník (Norbert Rácz)
10.-11. septembra - 24 hodinový kumite tréning
(Budapest) 5 účastníkov
1. októbra - 14. Otvorené majstrovstvá Slovenska (Mužla) 16 pretekárov (6 zlatých medailí, 7
strieborných medailí, 3 bronzové medaily)
21.-23. októbra - sústredenie (Radava) 9 účastníkov
1.-10. novembra - 10. Otvorené majstrovstvá sveta (Tokyo – Japonsko)
1 účastník (Norbert Rácz)
20. novembra - Slovenská liga (Zemné) 11 pretekárov
3. decembra - Mikulášsky pohár medzinárodná súťaž v kumite (Salgótarján) 5 pretekárov (1 zlatá medaila, 1 bronzová medaila)
18. decembra - páskovanie (Zemné) 19 účastníkov
Gajdoš Daniel - bol na všetkých slovenských a zahraničných súťažiach
najviac medailí pozbieral – Marcsa Arnold (12 medailí)
Norbert Rácz – tréner Kyokushin Karate Klubu

január 23. - Szlovák liga (Zólyom) 8 versenyző klubunkból
február 11.-13. - edzőtábor (Radava) 11 résztvevő
február 20. - Szlovák liga (Érsekújvár) 17 versenyző
március 12. - Balassagyarmat Magyar katabajnokság – 9 versenyző
(3 aranyérem, 1 ezüstérem, 1 bronzérem)
április 17. - Szlovák liga (Besztercebánya) 13 versenyző
május 7. - Prága nemzetközi kumitebajnokság – 2 versenyző (Gajdoš
Dániel, Povinský Juraj)
május 22. - Szlovák liga (Pozsonyeperjes)
13 versenyző
augusztus 3.-7. - Szlovák Kyokushin Karate Szövetség nyári edzőtábora (Radava) 25
résztvevő
augusztus 25.-28. - Európai Kyokushin Karate Szövetség nyári nemzetközi edzőtábora
(Lublin – Lengyelország) 1 résztvevő (Rácz
Norbert)
szeptember 10.-11. - 24 órás kumite edzés
(Budapest) 5 résztvevő
október 1. – 14. Nyílt Szlovák bajnokság
(Muzsla) 16 versenyző (6 aranyérem, 7 ezüstérem, 3 bronzérem)
október 21-23. - edzőtábor (Radava) 9 résztvevő
november 1.-10. - 10. Nyílt világbajnokság (Tokió – Japán) 1 résztvevő
(Rácz Norbert)
november 20. - Szlovák liga (Szímő) 11 versenyző
december 3. - Mikulás kupa nemzetközi kumite verseny (Salgótarján)
5 versenyző (1 aranyérem, 1 bronzérem)
december 18. - övvizsga (Szímő) 19 résztvevő
Gajdoš Dániel - az összes szlovák és külföldi versenyen résztvett
a legtöbb érmet gyűjtő versenyző – Marcsa Arnold (12 érem)
Rácz Norbert – Kyokushin Karate Klub edzője

Karafiát 7-0-0 (2 KO)

Povinská – Tóth
majstrami Slovenska

Výborne si počína v profesionálnom ringu štúrovský odchovanec, boxer
LP Box Promotion, 21 ročný Václav Karafiát. Na svoj šiesty a zatiaľ
najťažší zápas nastúpil 27.1.2012 v Trnave na Galavečeri Tomiho Kida
Kovácsa. Jeho súperom bol skúsený maďarský boxer Viktor Szalai.
Svojmu súperovi nedal v ringu žiadnu šancu a vyhral na body u všetkých rozhodcov.
Ďalší zápas ho čakal už o tri týždne, 11.2.2012 v Štúrove v rámci podujatia „Večer boxu“, ktorý organizoval LP Box Promotion. Na domácom podujatí sa zúčastnili boxeri z Rakúska, Maďarska a Slovenska. Z
domácich boxerov sa predstavili Gergely Švajda, Patrik Bathó, Kristóf
Démendi medzi amatérmi, Attilla Nagy a Václav Karafiát medzi profesionálmi. Diváci mohli vidieť vynikajúce súboje, tvrdé výmeny úderov
a siedme víťazstvo Karafiáta, keď súpera Szabolcsa Gergelya porazil v
treťom kole TKO.
Výsledky Štúrovčanov:
Amatéri:
Gergely Švajda (MŠO Štúrovo) - Márton Gerhard (Székesfehérvár) –
remíza
Patrik Batho (MŠO Štúrovo) - Krisztián Csere (Tatabánya) - remíza
Kristóf Deméndi (MŠO Štúrovo) - Márton Trener (Tatabánya) – na body
vyhral Deméndi
Profesionáli:
Váha prvá stredná:
Attila Nagy (LP Box Promotion Štúrovo) vyhral v 2.kole TKO proti
Zsolt Gyalog (Karacs team Budapest)
Váha stredná:
Klaudia Ferenci (LP Box Promotion Štúrovo) prehrala 2:1 na body proti
Eva Voreberger (Box team Vienna)
Váha krížová:
Václav Karafiat (LP Box Promotion Štúrovo) vyhral v 3.kole TKO  proti  
Szabolcs Gergely (Pitt bull team Budapest)
p.g.

Keď sa povie tanec, v mysli sa nám vybaví zábava, natriasanie sa
do rytmu, výborný spôsob relaxácie a odreagovania sa od všedných
problémov.
Pravdepodobne iný názor má na tanec Zuzka Povinská, ktorá tancuje
súťažne už ôsmy rok a to má iba 12 rokov. Zuzka od svojich začiatkov
tancuje s Danielom Tóthom z Nových Zámkov. Súťažný pár Povinská
- Tóth začal s tancom v tanečnom klube TŠC TŠ Keller v Nových Zámkoch u manželov Kellerovcov. V súčasnosti reprezentujú známy Bratislavský klub TK UNI – DANCE pod vedením Petra Horáčka. Venujú
sa všetkým spoločenským súťažným tancom - rovnako štandardným
(Waltz, Tango, Valčík, Slowfox, Quickstep) aj latinsko - americkým
(Samba, Cha-cha, Rumba, Paso-doble , Jive). Súťažia v kategórii Juniori II, to sú deti vo veku od 14 do 16 rokov, pretože starší Daniel už
má 14 rokov. Dosiahli množstvo výborných umiestnení na domácich aj
zahraničných súťažiach.
Najväčší úspech dosiahli na tohtoročných Majstrovstvách Slovenska,
ktoré sa konali 28. januára v Košiciach. Stali sa Majstrami Slovenska
v 10 tancoch a ako jediný juniorský pár budú reprezentovať Slovensko
na septembrových Majstrovstvách sveta v Lotyšskej Rige. Tento úspech
zopakovali aj 18-teho februára v Martine na Majstrovstvách Slovenska.
Stali sa majstrami v latinsko - amerických tancoch a zabezpečili si nomináciu na Majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v Maďarsku.
Za týmito úspechmi sa skrýva obrovské množstvo tvrdej práce. Týždenne trénujú minimálne 14-15 hodín, pred súťažami oveľa viac, aj počas
víkendov. Okrem skupinových tréningov absolvujú veľa individuálnych
hodín so svojimi slovenskými, ale aj zahraničnými trénermi. Každé
prázdniny sa zúčastňujú tanečných sústredení doma aj v zahraničí.
Veľmi málo času im zostáva na záľuby a oddych. Svoj čas si musia
presne zadeliť, často sa učia počas cesty na tréning. Napriek tomu dosahujú výborné výsledky. Zuzke a Danielovi blahoželáme a prajeme veľa
úspechov na blížiacich sa Majstrovstvách sveta.
p.g.

Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Kasza-Szépová, redakčná rada: Roland Cucor, Peter Koller, Anna Gallová, Peter
Glázer, Július Juhász, Mónika Cziglerová. O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove.
Zalomenie a tlač: DEEM Design s.r.o. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Nyilvántartási szám / Registračné číslo: EV 2667/08
Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Kasza-Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Koller Péter,
Anna Gallová, Glázer Péter, Juhász Gyula, Czigler Mónika. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108-as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e-mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál vagy a művelődési
központban. Nyomdai kivitelezés és tördelés: DEEM Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget.
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MEGEMLÉKEZÉS - SPOMÍNAME
„Už sedem rokov chýbaš medzi nami, odišiel si náhle, zostali sme sami. Ťažko je bez
Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo predtým.“

So smútkom v srdci si pripomíname 7. výročie úmrtia nášho milovaného
manžela, otca a starého otca

Eduarda Klajmana.

S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
Fájó szívvel emlékezünk február 13-án, halálának hetedik évfordulóján a szerető férjre, édesapára, nagyapára, Klajman Eduardra. Emlékét őrző családja.

„Az idő múlik, de a fájdalom megmarad.“
Fájó szívvel emlékezünk március 1-én, halálának 5. évfordulóján

Lépés Józsefre.
Akik szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
Emlékét őrzik felesége, gyermekei, unokái és testvérei
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel. Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él. Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek.Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!“

Szomorú szívvel emlékezünk halálának 5. évfordulóján

Dorna Istvánra.
Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot
ezen a szomorú évfordulón.
Szerető családja

Dňa 8. februára 2012 uplynulo 10 rokov, čo nás náhle a navždy opustila
naša drahá, milovaná manželka,
mamička,

Julianna Gálová.
S láskou spomína a jej pamiatku vo svojom srdci uchováva
manžel Jozef, syn Tomáš.

15.
Márciusi kezdéssel, telefonos üzletkötésben jártas Hölgyeket
keresünk, akik szeretik a kihívást és a
teljesítményarányos magas juttatást.
Elvárások:
szlovák és magyar nyelvtudás, középfokú végzettség, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, megbízhatóság, lojalitás, felhasználó szintű számítógépes ismeretek, kreatív, gyors észjárás
Feladatok:
leendő partnerek felkutatása, ügyfélkör ápolása, szerződések előkészítése, kimenő és bejövő hívások indítása, fogadása
Amit kínálunk:
kiemelkedő, versenyképes fizetés, bejelentett, hosszútávú munkavégzés, színvonalas munkakörnyezet
Munkavégzés helye és ideje:
Sobieski utca 4, Párkány, H.-Cs.: 9:00-15:00, P.: 9:00-13:00
Fizetés: fix + jutalék
Cégünk rövid jellemzése. Marketing, reklám, PR, céginformációs
szolgáltatás. Fényképes önéletrajzukat magyar nyelven várjuk a:
registracia.firmy.sk@gmail.com címre.
Hľadáme komunikatívne dámy,
ktoré chcú v živote niečo dokázať, na pozíciu telefonického
obchodného konzultanta predaja.
Požiadavky:
slovenský, maďarský jazyk, stredoškolské vzdelanie, komunikatívnosť, spoľahlivosť, lojalita, základné vedomosti PC, kreativita
a rýchle rozhodovanie
Náplň práce:
aktívne oslovovanie potenciálnych, ale aj existujúcich klientov spoločnosti – telemarketing, príprava zmlúv
Ponúkame:
výborný, konkurenčný plat, hlavný pracovný pomer, kvalitné pracovné podmienky
Miesto výkonu a hodiny práce:
Sobieskeho 4, Štúrovo, Po-Št.: 9:00-15:00, Pi: 9:00-13:00
Platobné podmienky: fixné+provízie
Stručný popis firmy: marketing, reklama, firemný informačný servis
Tešíme sa na Váš životopis, ktorý posielajte v maďarskom jazyku,
s fotografiou na mail: registracia.firmy.sk@gmail.com
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REKLÁM - REKLAMA
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