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Nové pracovné miesta v roku 2013

Új munkahelyek: 2013-ban

Novým majiteľom bývalého papierenského závodu a energetického
bloku sa stala firma BioEner, ktorá zmenila názov zo Smurfit Kappa
Štúrovo a.s. na Štúrovský priemyselný park a.s.. Nová firma rokuje
so slovenskými aj zahraničnými firmami. Výsledkom môžu byť nové
pracovné miesta najskôr začiatkom roka 2013.
U predsedu riaditeľskej rady akciovej spoločnosti Zsolta Családiho sme
sa zaujímali, prečo sa rozhodli kúpiť bývalý závod. Ako povedal, pred
uzavretím závodu aj on tam pracoval vo funkcii vedúceho energetického
úseku. „Už v tej dobe som sa aktívne podieľal v oblasti využitia nových
energetických zdrojov. Tak som sa dostal do styku s firmou BioEner.
Nakoľko som poznal závod a jeho možnosti, pritom som aj lokálpatriot,
presvedčil som investorov, že
toto miesto vyhovuje uskutočneniu energetických plánov“
– vysvetľoval Családi. Jednou z výhrad kúpnopredajnej
zmluvy Smurfit Kappa bolo
odkúpenie celého územia, čo
dáva dobrý základ myšlienke
priemyselného parku. Vďaka
tomu sa na územie bývalého
závodu môže nasťahovať viac
firiem.
Ďalej sme sa dozvedeli, že
v súčasnosti pracujú na reorganizácii firmy, čím by sa
stala ich činnosť efektívnejšia. Chceli by zmodernizovať
bývalý energetický úsek, a to
spôsobom ochrany prostredia
vyrobiť čo najlacnejší prúd.
Postavili by taký systém, ktorý
by bol schopný spaľovať poľnohospodársky odpad (slama,
kukuričné kôrovie). Cieľom
spoločnosti je prestavba celého územia závodu na priemyselný park, kde môžu zabezpečiť vhodné
podmienky pre vlastné projekty a projekty iných investorov. Tým by
vytvorili nové pracovné miesta v regióne.
„Rokujeme s viacerými záujemcami, medzi nimi so závodom na výrobu bioetanolu, závodom na montovanie športových potrieb a závodom
na ekologické spracovanie pneumatík. S ostatnými sme uskutočnili iba
prvé zoznamovacie stretnutie, preto ich ešte nespomeniem. Zo záujemcov vyberáme v prvom rade podľa priemyselného odvetvia, v akom
firma pracuje. Výhodu majú závody s veľkou spotrebou energie a tie,
ktoré by vytvorili veľa pracovných miest. Čo sa týka vlastných investícií, v súčasnosti prebieha prípravná fáza“ – vysvetlil Zsolt Családi.
Predseda riaditeľskej rady – aby nedošlo  k nedorozumeniam – dodal:
„Momentálne ešte nemáme možnosť prijať zamestnancov. Vytvorenie
nových pracovných miest vo veľkej miere závisí od nárokov budúcich
investorov. Nové pracovné miesta budú najskôr v roku 2013“.
Preklad: gp

Az egykori párkányi papírgyár és energiatermelő blokk új tulajdonosa a BioEner cég lett, mely a Smurfit Kappa Štúrovo Rt. nevet
Párkányi Ipari Park Rt.-vé változtatta. Az új vállalat szlovákiai és
külföldi cégekkel is tárgyal, melynek eredményeképpen legkorábban 2013 elején alakulhatnak új munkahelyek.
Családi Zsoltnál, a részvénytársaság igazgatótanácsának az elnökénél
arról érdeklődtünk, miért döntöttek úgy, hogy megveszik az egykori gyárat. Mint mondta, az üzem bezárása előtt az energetikai részleg vezetőjeként ő is ott dolgozott. „Már ez idő alatt is aktívan tevékenykedtem a
megújuló energiaforrások felhasználása terén, így kerültem kapcsolatba
a BioEner céggel. Mivel ismertem a gyárat, a benne rejlő lehetőségeket, és mindemellett lokálpatrióta
is vagyok, meggyőztem a befektetőket arról, hogy ez a hely nagyon
is megfelel az energetikai terveink
megvalósításához“ – mondta válaszul. A Smurfit Kappa egyik adásvételi kikötése, a terület együttes megvétele, pedig megalapozta az ipari
park létrehozásának gondolatát. Ennek köszönhetően több vállalat is az
egykori gyár üzemeibe költözhet.
Mint megtudtuk, jelenleg a cég átalakításán dolgoznak, mely által effektívebbé válna a működésük. Az
egykori gyár energetikai részlegét
szeretnék korszerűsíteni: környezetbarát módon, minél olcsóbb áramot állítanának elő. Olyan rendszert
építenének ki, mely képes szerves
mezőgazdasági hulladék (szalma,
kukoricakóró) elégetésére.
A részvénytársaság célja, hogy az
egykori papírgyár területét teljes
értékű ipari parkká alakítsa, ahol
kedvező feltételeket biztosíthatnak
saját, illetve más befektetők projektjeihez és így új munkahelyeket teremthetnek a régióban. „Több érdeklődővel is tárgyalunk, ezek közül
egy bioetanolt gyártó, egy sportszert összeszerelő, illetve autógumik
környezetbarát feldolgozásával foglalkozó céggel. A többiekkel csak
első, ismerkedési szintű találkozónk volt, így ezeket még nem említeném. A jelentkezők közül elsősorban aszerint válogatunk, hogy az adott
cég milyen iparágban tevékenykedik. Előnyt azok a vállalatok élveznek,
amelyeknek nagy az energia igényük, illetve sok munkahelyet teremtenének. Ami pedig a saját beruházásainkat illeti, jelenleg az előkészületi
fázis tart. Az engedélyeztetési eljárások megkezdésén dolgozunk“ – fejtette ki Családi Zsolt. Az igazgatótanács elnöke a félreértések elkerülése végett hozzátette: jelen pillanatban még nem áll lehetőségükben
munkaerőt alkalmazni. Az új munkahelyek megnyitása nagyban függ
a majdani beruházók igényeitől, legkorábban 2013-ban teremtődhetnek
munkahelyek.
K.-Sz.É
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Obnovia cestu,
bude aj kruhový objazd

Podľa plánov ešte v tomto roku začnú obnovu Nánanskej cest. Na
križovatke medzi Hlavnou ulicou a Nánanskou cestou vybudujú
ďalší kruhový objazd.
Na obnovu Nánanskej cesty, ktorá je už roky v katastrofálnom stave,
si Štúrovo zoberie pôžičku pol milióna eur. Investíciu vykoná v koordinácii so Slovenskou správou ciest a Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou. Mestský úrad s dotyčnými podnikmi už rokoval, na plánoch sa pracuje. Podľa primátora Jána Oravca, ak všetko pôjde dobre,
realizácia sa môže začať ešte koncom tohto roku.  
„Slovenská správa ciest obnoví asfaltovú dlažbu. Vytvorenie zelených
priestorov vedľa cesty, odvod vody, betónové obruby a umiestnenie autobusových zastávok vzalo na seba Štúrovo. Spolu s modernizovaním
Nánanskej cesty  by sme začali budovať – ako samostatnú investíciu – aj
kruhový objazd pred vchodom do termálneho kúpaliska Vadaš“ – povedal pre náš portál primátor.   
Plány obnovy budú hotové začiatkom júna. Keď sa mestu podarí  dohodnúť aj s bankami, prebehne verejné obstarávanie, a keď ani počasie
neurobí naprieč, tak na budúci rok začiatkom turistickej sezóny budú
hotové obidve investície.
„V každom prípade je prioritou Nánanská cesta, uvidíme, na čo všetko
vystačí  rozpočet a aké zmeny si vyžiadajú plány. Môže sa stať, že investícia bude prebiehať v dvoch fázach. V tom prípade kruhový objazd by
mohol byť vybudovaný na jeseň budúceho roku“ – vyjadril sa Oravec.
Štúrovská samospráva o vyhotovení plánov obnovy Nánanskej cesty
hlasovala na mimoriadnom zasadnutí.
V blízkej budúcnosti sa rozhoduje aj o výške bankového úveru na realizáciu.
Buchlovics/zdroj: www.parameter.sk
Preklad: g.p.

Zmenia sa cestovné poriadky
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe preskúmania
frekvenčných výkazov vykonal mimoriadne zmeny v cestovných poriadkoch autobusových liniek.
Nové cestovné poriadky budú platiť od 1. mája. O podstatných zmenách
nás informoval Zoltán Csepregi, vedúci štúrovského oddelenia SAD
Nové Zámky. Tie sú nasledovné: Nánanský autobus (linka 404457)
bude zrušený. Na linke  Štúrovo-Veľké Ludince víkendové nočné spoje
budú zrušené. Leľanský autobus ranný (prvý pár spojov) a večerný (posledný pár spojov) nebude premávať. Obsluha bude zabezpečená nasledovne: ráno zachádzkou autobusu od Salky, večer zachádzkou autobusu
od Ipeľského Sokolca. Autobus z Pastoviec v smere do Štúrova bude
vychádzať iba zo Salky a bude končiť v Malých Kosihách. Tzv. druhý „školský“ autobus o 7:15 z Obidu nebude osobitný spoj, autobus od
Mužle bude zachádzať do Obidu s odchodom  o 7:20. Bude premávať
okolo mesta, teda cez OÚ a Obidský autobus bude premávať priamo
cez Komenského ulicu. Autobus odchodom zo Štúrova o 16:05 končí v
Mužle a nebude pokračovať do Kravian nad Dunajom. Zoltán Csepregi, vedúci oddelenia SAD Štúrovo vysvetlil, že ÚNSK Nitra vykonal
úsporné opatrenia. „Férovosť vyžaduje odo mňa, aby som potvrdil, že
urobili to ozaj iba v najnutnejších prípadoch, kde frekvencia cestujúcich
zďaleka nehovorí o verejnom záujme“ – dodal Csepregi.

Változik a buszmenetrend
Nyitra megye önkormányzata május elsejével több busz menetrendjét is megváltoztatja, néhány járatot töröl.
Csepregi Zoltán, a Szlovák Autóbusz Vállalat párkányi kirendeltségének
a vezetője elmondta, a lépés oka a spórolás. Kihangsúlyozta: „a megye
csakis azokban az esetekben változtatott, ahol a legszükségesebb. Azokon a járatokon, ahol az utasok száma alacsony és messze nem szolgálja
a közérdeket”.
A legfontosabb módosítások a következők. A 404457-es számú nánai
autóbusz megszűnik, ugyan ilyen sorsra jut a Párkány-Nagyölved hétvégi éjszakai járat is. A lelédi kora reggeli és esti vonalat a Szalka (Ipolyszakállos) irányából érkező busz fogja teljesíteni. Az eddig Ipolypásztóról (Párkány irányába) induló járat Szalkáról rajtol majd és Kiskeszi
lesz a végállomása. A 7:15-ös, második ebedi „iskolásbusz” vonalát a
Muzsláról érkező járat váltja fel, mely 7:20-kor érkezik a faluba.
Az eddig Karváig közlekedő, Párkány-ból 16:05-kor induló busz május
elsejétől Muzsláig közlekedik csak.
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Felújítják az utat, még
egy körforgalom is lesz

A tervek szerint még az idén hozzákezdenek a Nánai út felújításához, a Fő utca és a Nánai út közti csomópontban pedig egy újabb
körfogalmat építenek ki.
Az évek óta katasztrofális állapotban lévő Nánai út felújítására Párkány
mintegy fél millió eurós hitelt vesz fel, a beruházást az állami útkezelőséggel, valamint a csatornázási művekkel egyeztetve bonyolítják le. Az
érintett cégekkel a városháza már tárgyalt, a terveken dolgoznak, Ján
Oravec polgármester szerint, ha minden jól megy, akkor még az idei év
végén elkezdődhet a kivitelezés.
„Az állami útkezelőség az aszfaltburkolatot újítja fel, míg az úttest
menti zöld területek kialakítását, a vízelvezetést, a beton szegélyek és
a buszmegállók kihelyezését Párkány vállalta magára. A Nánai út korszerűsítésével együtt kezdenénk hozzá a Vadas fürdő bejárata előtti új
körforgalom megépítéséhez is, mégpedig önálló beruházásként“ - fejtette ki portálunknak a polgármester.
A felújítás tervei június elejére készülnek el, ha pedig a bankokkal is
sikerül a városnak megegyeznie, lezajlik a közbeszerzés és az időjárás
sem szól közbe, akkor a jövő évi turistaidény kezdetére mindkét fejlesztéssel elkészülnek.
„Mindenképp a Nánai út a prioritás, meglátjuk, mire futja majd a költségvetésből, a tervek milyen változtatásokat igényelnek. Az is előfordulhat, hogy a beruházás két szakaszban zajlik majd, ebben az esetben a
körforgalom jövő őszre épülhetne meg“ – taglalta Ján Oravec.
A párkányi önkormányzat rendkívüli ülésen szavazott az útfelújítás terveinek elkészíttetéséről, a közeljövőben dönteni fog arról is, hogy mekkora bankhitelt vegyenek fel a kivitelezésre.
Buchlovich/forrás: www.parameter.sk
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Bazén Hviezda, piesočná pláž

Csillag medence, homokos part

Kúpalisko Vadaš očakáva sezónu s vynoveným bazénom Hviezda.
Popri rôznych zábavných prvkoch pribudlo aj javisko a zatienená
piesočná pláž.
Od riaditeľa Vadaš s.r.o. Endre Hogenbucha sme sa dozvedeli, že práce
začaté na jeseň sú pomaly dokončené. Bazén Hviezda dostal nové „ošatenie”, pritom pribudlo mnoho zábavných prvkov. Doterajší dlaždicový
povrch bazénu bol nahradený špeciálnou azúrovo modrou fóliou. Bazén
je krajší aj hygienickejší. Ľahšie čistenie si vyžaduje menej práce, času
a pozornosti, čím je údržba bazénu finančne menej náročná. Tohto roku
bude síce bazén ešte fungovať bez recyklačného vodného systému, ale
pri rekonštrukcii mysleli aj na to, aby ho v prípade potreby ho mohli dať
do prevádzky bez prestavby. V
obnovenej Hviezde čakajú na návštevníkov rôzne atraktívne doplnky. V bazéne sú 4 vzduchové
chrliče vzduchu (z dna bazénu
fúka do vody vzduch a vytvára
príjemne masírujúce bubliny ), 3
chrliče vody, 3 masírovače krku
a jeden gejzír. Hlavne posledný
prvok podľa Hogenbucha bude
ozajstnou atrakciou zrekonštruovaného bazénu. Pri bazéne dostalo miesto aj javisko, pretože v
posledných rokoch sa zvýšil počet hudobných vystúpení a svoje
miesto dostanú aj iné zábavné
produkcie. Tohto roku sa vyrieši
aj problém rodín s deťmi. Návštevníci detského bazéna budú
mať k dispozícii viac slnečníkov.
„Nevyužité niekdajšie tenisové
ihriská sme zasypali pieskom a
zatienili ich. Je to aj estetické, aj
užitočné riešenie. K pocitu ozajstnej pláže je potrebná piesková pláž a
môžu sa stavať pieskové hrady a zámky bez hraníc fantázie” - povedal
Endre Hogenbuch. Dodal, že  investícia stála 200 tisíc eur.
preklad g.p.

A Vadas Kft. megszépült Csillag medencével várja a szezont. A
különböző szórakoztató elemek mellett színpad és árnyékos, homokos napozórész is kiépült.
Hogenbuch Endrétől, a Vadas Kft. vezetőjétől megtudtuk, az ősszel
megkezdett munkálatok gyümölcse mára beérett. A Csillag medence
új „ruhát” kapott, emellett számos élményelemmel bővült. Az eddigi
csempézett felület helyett egy speciális, azúrkék fóliával borították be a
medence felületét, mely nemcsak szebbé, de higiénikusabbá is tette azt.
A könnyebb tisztítás kevesebb munkát, időt és odafigyelést jelent, ezáltal a medence karbantartása kevesebb pénzt igényel. Bár ebben az évben
még vízforgató rendszer nélkül működik a medence, a felújításkor arra
is odafigyeltek, hogy szükség esetén
átépítés nélkül megoldható legyen
a beüzemelése. A megújult Csillagban különböző szórakoztató elemek
várnak a vendégekre. A medencébe 4 levegőbuzgár (a medence alján
lévő pontokból levegőt fúj a vízbe,
kellemesen masszírozó buborékokat
hozva létre), 3 vízköpő, 3 nyakmaszszírozó és egy gejzír került. Az utóbbi, Hogenbuch Endre szavai szerint,
igazán látványos koronája lesz a medencének, melynek szélén egy színpad is helyet kapott. Ennek oka, hogy
az utóbbi években megszaporodott a
fürdőben a zenei fellépők száma és
más szórakoztató attrakciókra is sor
került. Az idén sok kisgyerekes család
problémája megoldódik: a kismedence látogatói több árnyékos napozóra
számíthatnak. „A kihasználatlanul heverő egykori teniszpályákat homokkal
borítottuk, fölé árnyékolók kerültek,
ami nemcsak esztétikus, de hasznos megoldás is. Az igazi strand-érzéshez egy homokozó is hozzájárul, így a várak és paloták megépítésének
csak a fantázia szabhat határt“ – mondta az igazgató, hozzátéve, hogy
a beruházás mintegy 200 ezer euróba került.
K.-Sz.É.

Kupakgyűjtés: május 7-11

Zber uzáverov: 7.-11. máj

Mint ahogy arról beszámoltunk, néhány héttel ezelőtt a szalkai Tamáska szülei kupakgyűjtésbe kezdtek.
Egy Párkány környéki fiatal vállalkozó azonban felajánlotta, megveszi
a kisfiúnak a speciális járókeretet. A
gyűjtés ennek ellenére folytatódik:
nemrégiben tönkre ment Tamáska
tolókocsija, így a kupakokért kapott
pénzből újat vásárolnának. A gyűjtésbe a Párkány és Vidéke havilap, valamint a kultúrház is bekapcsolódik. A
kupakokat május 7-től 11-ig (8.00 és
15.00 óra között), táskába, zacskóba
csomagolva várjuk a kultúrházban.
Segítségüket előre is köszönjük!    

Pred niekoľkými týždňami sa pustili
rodičia Tomáška zo Salky do zberu
uzáverov z PET fliaš. Jeden mladý podnikateľ z okolia Štúrova ale ponúkol,
že kúpi pre chlapčeka špeciálny rám
na chodenie. Zber vrchnákov napriek
tomu pokračuje. Nedávno sa zničil
Tomáškov invalidný vozík, preto z
peňazí získaných za uzávery by kúpili
nový. Do zberu sa zapojil aj mesačník
Štúrovo a okolie a mestské kultúrne
stredisko. Uzávery bude možné odovzdať od 7. mája do 11. mája (od 8.00
do 15.00) v kultúrnom dome zabalené
v taške alebo v igelitovom vrecúšku.
Za pomoc vopred ďakujeme!

K parkovaniu - A parkoláshoz

Megduplázódott a tűzesetek száma

V minulom čísle nášho mesačníka sme v článku pod názvom - Parkovacie automaty opäť v prevádzke - uviedli vetu, „Tí, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo miesto sídla svojho podnikania v spomínaných uliciach,
dostanú voľnú parkovaciu kartu“ , ktorá znela dvojzmyselne. Aby sme
predišli nedorozumeniam, voľnú parkovaciu kartu dostanú tí podnikatelia, ktorí sú majiteľmi nehnuteľnosti.
Múlt havi számunk Újra fizetős a parkolás című cikkének alábbi mondata „Azok, akik állandó lakhellyel, vagy vállalkozásra használt ingatlannal rendelkeznek az érintett utcákban, egy autóra vonatkozó ingyenes
parkolási kártyát kapnak” kétértelműen hatott. A félreértések elkerülése
végett: azon vállalkozók kapnak ingyenes parkolási kártyát, akik az ingatlannal rendelkeznek, tehát a helység saját tulajdonuk.

Összesen 148 tűzeset történt 2012 első negyedévében az Érsekújvári járásban, Nyitra megyét nézve 599.
Az áprilisig tartó száraz időnek köszönhetően március első két hetében
huszonnyolcszor vonultak a párkányi lánglovagok.
A legtöbb gondot a bozóttüzek, a fűégetés okozták, melyek felügyelet
nélkül hagyva könnyen szétterjedtek.
Két garampáldi lakos egy családi ház kigyulladása következtében életét
vesztette.
Nyitra megyében keletkezett kár értéke 678 ezer 805 euró, ez az összeg
23 ezer 100 euróval több, mint a tavaly év eleji adatok. Ekkor 321-szer
kevesebb alkalommal riasztották a tűzoltókat.
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Hírek az Enerbyt háza tájáról
Szervezeti struktúrát váltott az Enerbyt lakáskezelő vállalat. Egy új
alapszabályzatnak köszönhetően átláthatóbbá, szervezettebbé vált
a cég munkája, s éves, valamint gazdasági tervek is kidolgozásra
kerültek. A vállalat már nemcsak Párkányban vállal feladatokat,
jelenleg például Komáromban is dolgoznak, ezen kívül pedig a nem
használt ingatlanjaikat bérbe kínálják.
Szórád György, a vállalat vezetője lapunknak elmondta, cégük eddig
nem rendelkezett használható alapszabályzattal, tehát nem voltak meghatározva a feladatok, az, hogy mely részleg, miért felelős, mi a munkája, holott ezen kellene alapulnia a cég egész munkaszervezésének. „A
szabályzatot kidolgoztam, a tulajdonos, tehát a város képviseletében
a polgármester jóváhagyta azt. A dokumentum többek között megszabja, hogy mely részlegeknek mi a feladata, miért és milyen mértékben
felelősek a részlegvezetők. Bekerült a szabályzatba az éves terv is, amely
meghatározza azon tevékenységek elkészítésének az idejét, amelyet a
törvények, előírások és a cég érdekei megkívánnak. Eddig, a dokumentum híján, a feladatok teljesítése sokszor kaotikusan, időzavarban zajlott“ – tudtuk meg a cég vezetőjétől, aki megjegyezte, ebben az évben
vállalkozói tervet is készítenek. Ezen kívül, havi szinten gazdasági kimutatásokat dolgoznak ki, melyek reális képet adnak arról, milyenek az
egyes részlegek gazdasági eredményei.
„Ezen tervek és a szabályzat készítésénél világossá vált, hogy át kell
szervezni a struktúránkat. Az effektivitás és gazdasági sikeresség érdekében két lehetőség mutatkozott, elbocsátani embereket, vagy a meglévőknek biztosítani annyi és olyan munkát, amely rentábilissá teszi az
egyes részlegeket, így az egész céget. A leépítés a legegyszerűbb megoldás. Mi inkább az átszervezést választottuk“ – mondta el az átszervezéssel kapcsolatosan Szórád.
Mint megtudtuk, a karbantartási részleg már nem csak karbantartási munkát végez. Már évek óta vízvezeték és csatornahálózat cseréket

csinálnak a lakóházakban.
Az idén először külső építkezésen, Komáromban is dolgoznak, és az idei csőcseréket
nagy részben saját kapacitásukkal szeretnék megoldani.
Tavaly először invesztáltak
Párkányon kívül. A nánai
kaszárnya területén működő
létesítményben építettek kazánházakat, ahol az Enerbyt
szolgáltatja a hőt. Jelenleg egy
iskolai kazánház építéséről és működtetéséről tárgyalnak. Folyamatban
van a körzeti hivatal épületének a felújítására kért tanulmány elkészítése
is. Tavaly önköltségen átépítették a Sporthotelben lévő hőcserélőt és új
hővezetékeket is kiépítettek, ezzel lehetővé téve a sportcsarnok téli üzemelését, mely több éve zárva tartott a leghidegebb hónapban.   
Az Enerbyt vezetése a kezelése alatt lévő városi ingatlanokról átfogó
anyagot dolgozott ki a képviselő testület számára, melynek folytatásaként városi ingatlankezelési terven dolgoznak. Ennek célja az, hogy
csökkentsék az ingatlanok (például a nyugdíjas otthon, az óvodák)
működtetésének és karbantartásának a költségeit, melynek hozadékaként fokozatosan javíthatnának az állagukon.
Az Enerbyt több helységüket bérbe kínálja a vállalkozóknak, magánembereknek. Az ebből befolyt pénzből szeretnék felújítani a hőcserélő
állomásaik épületeit. Jelenleg egy saját fejlesztésű elektronikus rendszert is tesztelnek, mely átláthatóbbá tenné az összes hibajelentést a lakók részéről, valamint az elvégzett munkákat is. Ezáltal a lakók is pontosan nyomon tudnák követni azt, hogy mire költötték el a pénzüket, és
a cég is jobban szemmel tudná tartani az elvégzett munkát.

Kamión na moste

67.výročie oslobodenia Štúrova

Častá a kriticky znejúca téma nášho mesačníka sa viaže ku kamiónom
prechádzajúcich cez most. Predpisy nie sú dodržané a kamióny veselo
premávajú cez most. Po uverejnení článkov vidím častejšie na moste
mestských aj štátnych policajtov, ba dokonca raz som bola aj svedkom,
ako dolapili jedného prepravcu. Ani by som nechcela ďalej ctených čitateľov unavovať spomínanou témou, len by som chcela doplniť jeden
môj nedostatok. Keď som písala články spojené so spomínanou témou a
prechádzala cez most s pripraveným fotoaparátom, nikdy
sa mi nepodarilo postretnúť
„veľké auto”. Samozrejme,
keď som nemala pri sebe fotoaparát, stretla som kamióny aj
viackrát. V uplynulých dňoch
sa mi však podaril poriadny
úlovok. Nech sa páči, odfotila
som porušiteľa predpisov.
Preklad g.p.

V novodobých dejinách mesta sa 28. marec spája s oslobodením Štúrova
spod fašizmu. Víťazným vstupom vojsk Červenej armády, 2. ukrajinského frontu - 25. gardovej divízie zo 7. gardovej armády generálplukovníka M.S. Šumilova dostalo Štúrovo a jej obyvatelia pred 67 rokmi šancu
na nový začiatok života. Mesto bolo oslobodené spod hrôz 2. svetovej
vojny, ktorá trvala takmer 6 rokov a v celej Európe si vyžiadala obrovské materiálne škody a nevyčísliteľné straty na životoch. Stala sa najkrvavejšou a najničivejšou udalosťou v dejinách ľudstva. Túto historickú

Kamion a hídon
Lapunk egyik gyakori, kritikus hangvételű témája a hídhoz és a rajta keresztül haladó
kamionforgalomhoz
kötődik. Ahhoz, hogy szabályok
ide vagy oda, van, amit az
egyiknek büntetlenül szabad,
a másiknak nem. A cikkek megjelenését követően a városi
(és állami) rendőröket többet
láttam a hídon, sőt, egyszer szemtanúja voltam annak, amikor egy fuvarozót elkaptak. Nem is szeretném az olvasót egy újabb, témával kapcsolatos elmélkedéssel fárasztani. Csak az egyik hiányosságomat szeretném
bepótolni. Amikor a kamionokkal kapcsolatos írások készültek, hiába
keltem át fényképezőgéppel a hídon, abban a tíz percben nem jött egy
„nagyautó” sem. Persze, amikor nem volt nálam a fotómasina, sokszor
találkoztam velük. A napokban azonban mindkettő tényező egyszerre
megadatott. Nem csalás, nem ámítás, íme, egy fülöncsípett szabályszegő!

udalosť si Štúrovčania pripomenuli slávnostným spomienkovým aktom
pri pamätnej tabuli na pešej zóne v stredu 28. marca o 13. hodine. Slávnostný akt sa konal pod záštitou Oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov.  
Pietneho aktu sa zúčastnili PaedDr.Kornélia Slabáková - viceprimátorka
mesta,Mgr.Imrich Horváth - ved.oddelenia ObÚ, poslanci MZ, členovia
MO Matice Slovenskej, zástupcovia politických strán SMER a MOST
- HÍD , študenti a žiaci miestnych škôl. Slávnostný príhovor predniesol
Ing Róbert Šimurka, ktorý priblížil priebeh bojov a zdôraznil, že v ľudskom živote, ale aj v živote mesta sú dni, ktoré sa nezmazateľne zapísali
do spomienok, do sŕdc, ale i do histórie. Pre naše mesto je to deň 28. marec 1945, deň, kedy si vtedajší obyvatelia vydýchli a potešili sa z príchodu slobody. Kultúrny program predviedli študenti štúrovských škôl. Po
položení venca členmi Matice Slovenskej sa krátkym programom predstavili Štúrovčatá. V závere stretnutia vystúpil pán Jozef Marunič, predseda Obl.výboru Nové Zámky, ktorý prítomným poďakoval za účasť a
vyzval všetkých obyvateľov, aby nezabúdali na obete a hrdinské činy
vojakov, ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní mesta Štúrovo.
G.P.
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Čitateľský list: Vážení psíčkári!

Správy z Enerbytu

Zdá sa, že množstvom rastie Vaša
sila. Už pomaly budú čudáci tí,
ktorí nemajú ďalšieho „člena rodiny“ – psa a náležite nevedú zápalisté debaty na tému pes a jeho
potreby. Chápem, že každá doba
prináša do nášho života plusy, mínusy, svoje módne trendy
a choroby. Ja Vám neberiem tie
plusy. Aspoň ktosi Vás radostne
víta, keď prídete domov. Neodvráva Vám, ľahšie sa vychováva,
poslúchne. V podstate nechce od
Vás nič, a aj keď vyrastie, ostane pri Vás. Je vďačný za každé pohladenie. Máte sa prečo obliecť a vyjsť na čerstvý vzduch, prinúti Vás hýbať
sa. Asi ťažko pochopíte, že Vášho Rikiho, Piciho alebo Muciho sa môže
niekto báť. Mám panický strach zo psov. Psa zbadám, aj keď sa mihne
v diaľke. Som schopná vyhnúť sa túlajúcemu sa psovi cez ďalšie ulice.
Často neúspešne. A nastupuje strach. Človek sa rozklepe, ťažko sa mu
dýcha a dostaví sa panika. Vždy si opakujem, „budem sa tváriť, že som
si toho milého tvora ani nevšimla, že prechádzam len okolo a nič sa mi
nemôže stať“. Verte mi, nepomáha to! Na mňa nevykrikujte: „Nebojte
sa, nehryzie!“. Pre mňa je to zviera, mäsožravec (aj keď Váš papá granule), strážca, útočník a nevypočítateľný tvor. A preto nechápem, prečo Vy
potláčate moje právo na slobodný pohyb po uliciach, prečo ma obťažujete svojou záľubou! Nechápem, ako môžete potrebu, ktorú vykonal Váš
pes, nechať bez povšimnutia. Ako nechápete, že niekto si želá mať čisté
mesto a nie poobsierané. Ktorý člen Vašej rodiny si vykonáva potrebu
na ulici alebo trávniku? Že ste slušní ľudia? Ale veď psa považujete za
člena rodiny. Možno patríte k tým, čo nezahodia na ulici papier, lebo to
do Vás vštepili, že sa to nepatrí. Ale pokojne necháte kôpky na trávniku,
na chodníku a dobre že si to nepoznamenáte do kalendára ako úspech
Vášho miláčika. Nechcem tu vyťahovať paragrafy, len Vás požiadať.
Doprajte mi, aby som si mohla uplatňovať právo slobodne, bez obťažovania Vašich miláčikov, prejsť po meste.
M. Kuželová
Čitateľský list neodzrkadluje názor redakcie.

Enerbyt s.r.o. prechádza zmenami v organizácii práce a v organizačnej štruktúre. Vďaka novému, už aj schválenému, organizačnému
poriadku je práca spoločnosti organizovanejšia a priehľadnejšia.
Za účelom zvýšenia efektívnosti firma vykonáva práce už aj mimo
Štúrova, v súčasnosti napr. pracujú v Komárne. Okrem toho ponúkajú na prenájom svoje nevyužité nehnuteľnosti.
Riaditeľ firmy Juraj Szórád pre naše noviny povedal, že firma doteraz
nemala použiteľný štatút, z toho dôvodu nebol presne určený vnútorný

systém riadenia a zodpovednosti. Dokument okrem iného určuje, aké
úlohy majú jednotlivé úseky a za čo a v akej miere sú zodpovední jednotliví vedúci úsekov.
„Do organizačného poriadku sa dostal aj ročný plán, ktorý určuje aj
dobu vykonania tých činností, ktoré sú dané zákonom, predpismi alebo
si to vyžadujú záujmy firmy. Bez plánovania boli činnosti často chaotické“ - dozvedeli sme sa od riaditeľa, ktorý zároveň dodal, že tohto roku
vypracujú aj podnikateľský plán, v ktorom sa snažia zbaviť nepotrebných objektov a neefektívnych činností. Okrem toho zavadzajú nový,
prehľadný systém sledovania činností oddelení, ktorý reálne ukáže hospodárske výsledky jednotlivých oddelení.
„Dávno bolo každému jasné, že firmu je potrebné prispôsobiť meniacim
sa požiadavkám trhu. Z hľadiska efektivity a hospodárskych úspechov
sa ukazovali dve možnosti: prepustiť ľudí alebo zabezpečiť dostatočné
množstvo takej práce, ktorá zabezpečí rentabilitu úsekov a tým aj celú
firmu. Znižovanie počtov je v súčasnosti moderným a jednoduchým riešením, avšak my ako spoločnosť, v majetku mesta musíme sledovať aj
záujmy mesta. Znížili sme počet ľudí tam, kde ich bolo zbytočne veľa
a zvýšime počet tam, kde im vieme dať prácu“ - povedal ohľadne reorganizácie Juraj Szórád. Ďalej sme sa dozvedeli, že údržbársky úsek
už nevykonáva len údržbárske práce, ale už roky vykonávajú výmeny
vodovodných a kanalizačných vedení v obytných domoch a pracujú s
azbestom. Tohto roku po prvýkrát sa podarilo presadiť na vonkajšom
trhu a pracujú na jednej stavbe v Komárne, zároveň tohtoročné výmeny
tepelných rozvodov by chceli riešiť už vlastnými silami. Taktiež vlani
investovali prvýkrát mimo Štúrova. V bývalých nánanských kasárňach
postavili dve nové kotolne, ktoré sú už od decembra v prevádzke. V súčasnosti rokujú o stavbe a prevádzke kotolne v jednom školskom zariadení tiež mimo mesta. Prebieha aj príprava štúdia rekonštrukcie budovy
obvodného úradu. Vlani z vlastných zdrojov a s vlastnými kapacitami
zrekonštruovali výmenník tepla v Šport hoteli a položili nové potrubie
na zavedenie tepla do športovej haly. Tým umožnili jeho prevádzku aj
v zimných mesiacoch. O spravovaní mestských nehnuteľností vypracovali obšírnu správu pre mestské zastupiteľstvo a ďalej pracujú na jeho
pokračovaní na pláne spravovania týchto nehnuteľností. Cieľom je znížiť náklady na ich prevádzku a údržbu (jedná sa napr. o škôlky, domov
dôchodcov), výnosom by bola ich postupná oprava.
Enerbyt ponúka viac svojich miestností do prenájmu podnikateľom
a fyzickým osobám. Z týchto peňazí by chceli zrekonštruovať budovy
výmenníkov tepla.
Testujú vlastný elektronický systém, ktorý zjednoduší, sprehľadní stav
spracovania chybných hlásení od vlastníkov bytov, ktorým zároveň
umožní aj sledovanie prác, ako aj dáva presný prehľad o využití prostriedkov z fondu opráv.
Preklad: gp

6.

KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

04/2012

Szükség van okos és jó emberekre!
Ha az emberi elismerések vezérelték volna, bizonyára nem a göröngyös utat választja. Mégis ezzel vívta ki mindenki megbecsülését.
Mons. Burián László atya, vagy ahogyan sokan nevezik, Laci bácsi
március 26-án a tanítónap alkalmából átvehette Szent Gorazd nagy
emlékérmét Eugen Jurzyca iskolaügyi minisztertől az egész életében végzett áldozatos munkájáért. Persze nem ő volt az egyetlen
kitüntetett, de ő volt az egyetlen, akit a jelenlevők állva, egy percig
is tapsoltak.
A 91 éves lelkiatyát nem könnyű utolérni. Vagy misézik, vagy gyóntat, vagy éppen interjút ad. Párkányi lakásában
azonban szakít ránk is időt, nem azért, mert szeret reflektorfényben lenni, csupán azért, hogy ezt
a lehetőséget is kihasználja a tanításra. Amikor
a lakásba beléptem, szemem rögtön megakadt a
vitrinben elhelyezett számtalan kitüntetésen. Számolja még? – tettem fel rögtön a kérdést. „Nem
igazán, de tényleg sokat kaptam. Nem tudom, melyik volt számomra a legkedvesebb, mindegyiket
nagy örömmel vettem át. Úgy érzem, hogy ezt a
kitüntetést sem csak pedagógusként kaptam, hanem a papi munkám elismeréseként is” – mondja.
Laci bácsi 12 évig működött szlovák terülten, de
sosem kényszerült arra, hogy feladja nemzetiségét.
„Nem tartom sem a magyart nagyobbnak a szlováknál, sem a szlovákot a magyarnál. Egyenrangú
állampolgárnak érzem magam, aki itt akarja jól
érezni magát. Tisztelem a más nemzetiségűeket,
vallásúakat, de azt nem tudom elfogadni, ha bárki
feladja hitét, nemzetiségét. Hogyan várhatnám én
azt egy szlováktól, hogy megbízzon bennem, ha
azt látja, hogy feladtam még a nemzetiségemet is?
A megalkuvó magyarokat még a szlovákok sem
becsülik” – állapítja meg bölcsen Laci bácsi, aki
egészen biztosan tudja, miről beszél. Akkor is ezt
vallotta, amikor a deportált magyarok után indult az ismeretlenbe és felkutatta honfitársait, hogy legalább némi vigaszt nyújtson nekik. Ekkora

áldozatra csak az őszinte hit és szeretet képes. „Nem tartom magam hősnek, egyszerűen csak a munkámat végeztem örömmel, szeretettel. Ma is
ezt teszem, mert az emberek nagyon várják a jó szót, biztatást. Voltak
erőt próbáló pillanatok az életemben, de megráztam magam és tovább
mentem” – mondja a 91 éves lelkiatya, aki még ma is szeret vezetni,
vasárnap két miséje is van, elsőáldozásra, bérmálkozásra készíti fel a
gyerekeket, fiatalokat. „Igyekeztem mindig rendes embereket nevelni
belőlük, akik pénzért, jólétért nem tagadják meg a legfontosabbat, hitüket és nemzetiségüket. Szükség van okos és jó emberekre! Nem lehet az
életben a gyűlöletre, a bosszúállásra építeni, csakis
a szeretet vihet előre” – vallja, majd rátérünk néhány aktuális kérdésre is. Ilyen például az iskolák
bezárása. „Nagyon meglátszik egy falun, ha nincs
iskolája, pedagógusa. Olyan ez, mintha elindulnék Pozsonyba, de sehol nem lenne útjelző tábla.
Lehet, hogy elérnék a célba, de mindenképpen nagyon sokáig tartana az út. Az ideális az lenne, ha
a pedagógus a pappal együtt tudna foglalkozni a
gyerekekkel” – tanácsolja.
Laci bácsival mindenről lehet beszélni, Da Vinci kódjáról, az Európai Unióról, bármiről. De
mindent áthat a hit és az életbölcsesség, amivel
a 91 éves, fiatalos pap rendelkezik. Ezért nehéz
akár egy sort is írni róla, mert akármilyen jó írás
születne Burián László nyugalmazott ebedi esperes-plébánosról, az mind üres fecsegésként hatna.
Laci bácsit személyesen kell ismerni! Egy biztos,
ha tökéletlenek is a fenti sorok, eddig talán még
sosem fordult elő, hogy a cikk írása közben, míg
a beszélgetésre visszagondoltam, ennyire áthatott
volna a jóleső érzés és az öröm, hogy 91 év nehéz
életút után nem egy megtört, életunt emberre, hanem egy gerinces, szerető és örömtől sugárzó papra találtam. Laci bácsinak ezúton is gratulálunk, jó
egészséget és Isten áldását kívánjuk!
Czigler Mónika

Potrebujeme múdrych a dobrých ľudí!
Keby chcel získať pochvalu ľudí, určite by si nezvolil ťažšiu cestu.
A predsa týmto si získal úctu všetkých. Mons. László Burián, alebo
ako ho mnohý volajú, Laci bácsi, dňa 26. marca z príležitosti dňa
učiteľov dostal Veľkú medailu svätého Gorazda od Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, za celoživotnú
obetavú prácu v oblasti školstva, pri príležitosti jeho životného jubilea. Samozrejme nielen on bol poctený, ale bol jediný, ktorému
prítomní po stojačky tlieskali asi minútu.
S 91-ročným kňazom nie je vôbec ľahké si dohovoriť schôdzku. Buď
slúži omšu, alebo spovedá, alebo práve
s ním natáčajú rozhovor. Nakoniec aj nám
venoval čas nie preto, aby bol v strede pozornosti médií, ale skôr preto, aby aj túto
možnosť využil na pastoráciu a učenie.
Keď som vstúpila do jeho bytu v Štúrove,
hneď som zbadala vo vitríne všetky jeho
vyznamenania. „Počítate ich ešte?“ – položila som hneď otázku. „Ani nie, ale naozaj
som ich dostal veľa. Neviem, ktoré mi je
najvzácnejšie, všetky som prijal s veľkou
radosťou. Mám pocit, že aj túto medailu
som získal nielen ako pedagóg, ale aj ako
kňaz“ – hovorí.
Laci bácsi 12 rokov pôsobil na slovenských miestach, ale nikdy necítil potrebu,
aby sa vzdal svojej národnosti. „Nepovažujem ani Slováka za lepšieho od Maďara,
ani Maďara od Slováka. Ja sa cítim rovnocenným občanom tejto republiky, ktorý sa tu chce cítiť dobre. Mám
úctu k inými národnostiam a náboženským vyznaniam, ale nepáči sa
mi, keď sa niekto vzdá svojej viery, alebo národnosti. Veď ako môžem
očakávať od Slováka, aby mi dôveroval, keď som sa vzdal aj svojej
národnosti? Takých Maďarov si ani Slováci nevážia“ – konštatuje Laci
bácsi, ktorý vie, o čom hovorí. Veď to isté vyznával aj vtedy, keď šiel
za deportovanými Maďarmi do Česka, do neznáma, aby ich po jednom
vyhľadával a posilňoval vo viere. Pre takúto obetu je schopná iba silná

viera a opravdivá láska. „Nepovažujem sa za hrdinu, len som si plnil
svoju povinnosť s láskou a s radosťou. Aj teraz robím to isté, pretože ľudia veľmi túžia po dobrom slove a povzbudení. Boli časy, keď som bol
skúšaný nad moje sily, ale vždy som sa otriasol a išiel ďalej“ – hovorí
91-ročný kňaz
Laci bácsi aj teraz miluje šoférovanie. V nedeľu má minimálne 2 omše,
pripravuje deti a mladých na sväté prijímanie, birmovanie. „Vždy som
sa snažil z mladých vychovávať poriadnych ľudí, ktorí sa nezapredajú
za peniaze a za vyznamenanie. Potrebujeme múdrych a dobrých ľudí!
Nemôžeme v živote stavať na pomste, len
láska nás posunie dopredu“ – konštatuje.
Potom sme sa dotkli ešte pár aktuálnych
tém, ako sú napríklad zatvárané školy.
„Veľmi to badať na dedinách, kde nemajú školy a pedagógov. Je to podobné, ako
keď sa vydám na cestu do Bratislavy, ale
na ceste nie sú dopravné značky. Môžem
dôjsť do cieľa, ale len za veľmi dlhý čas
a veľkých komplikácií na ceste. Ideálne
by bolo, keby sa pedagóg spolu s kňazom
na dedine venovali deťom“ – radí.
S Laci bácsim sa dá o všetkom hovoriť, o
Da Vinci-ho kóde, o Európskej únii, skratka o všetkom. Všetko prežiari jeho viera
a životná múdrosť, ktorou sa 91-ročný
duchom mladý kňaz riadi. Preto je ťažké
o ňom čo i len jeden riadok napísať, pretože akýkoľvek dobrý článok by vznikol
o Mons. László Buriánovi, boli by to len prázdne slová. Laci bácsiho
treba osobne poznať! Jedno je isté, aj keď sú moje riadky nedokonalé,
doteraz sa mi nestalo pri písaní, že by ma pri spomienke na náš rozhovor
naplnil takým dobrým pocitom a radosťou. Radosť z toho, že som v ňom
nespoznala 91-ročného, unaveného človeka, ale kňaza verného svojim
zásadám, z ktorého žiari radosť a láska. Laci bácsimu aj touto cestou
gratulujeme a prajeme zdravie tela i duše, ako aj Božie požehnanie!
Monika Cziglerová
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Onedlho je tu leto, a keď leto, tak termálne kúpalisko Vadaš
Čoraz viacej ľudí sa zaujíma o otvorenie, o tohtoročné ceny a novinky
na kúpalisku. Nadišiel teda čas, aby sme našich návštevníkov s týmito
informáciami oboznámili.
Termálne kúpalisko Vadaš otvorí svoje brány 28. apríla, v sobotu, o 10.
hodine a tohtoročná sezóna bude ukončená 23. septembra. V máji a v
septembri bude kúpalisko otvorené od 10.-18. hod kým od júna do konca augusta Vás očakávame každý deň od 9.-20. hod.
Určite potešíme všetkých našich návštevníkov tým, že túto sezónu sme
sa rozhodli nezvyšovať ceny vstupného, a tak v máji a v septembri je
cena vstupného pre dospelých 5,50 € a počas hlavnej sezóny si môžete
celý deň užívať kúpalisko za 7€. Zľavnené vstupné môžu naďalej využívať osoby ZŤP. Cenník nájdete na konci článku.
Najviac však každého zaujíma,
aké investície prebehli a aké novinky môžeme tento rok na kúpalisku očakávať. O tom môžete
čítať v článku - Bazén Hviezda,
piesočná pláž.
Nemení sa tento rok ani spôsob
zakúpenia štúrovských permanentiek. Zľavnené permanentky
si Štúrovčania môžu zakúpiť v
Turistickej informačnej kancelárii ( na pešej zóne, v budove bývalej galérie) za nasledovné ceny:
5- vstupová: 16 €, 10- vstupová:
31,50 €, 20- vstupová: 55 €. Jedna osoba si môže zakúpiť permanentky v hodnote maximálne 40
vstupov. Deti do 15 rokov, ktoré
ešte nemajú občiansky preukaz,  
môžu preukázať bydlisko predložením rodného listu v sprievode
zákonného zástupcu. Dospelé
osoby preukazujú bydlisko občianskym preukazom.

Cenník vstupného na termálne kúpalisko a ostatných
služieb na rok 2012.
Hlavná sezóna: jún – august:
Dospelý                     7,00 €  po 17. hodine 3,00 €
Dieťa (4-14,99rokov) 3,50 € po 17. hodine  1,50 €
ZŤP*                          4,50 € po 17. hodine  3,00 €
ZŤP deti*                   2,50 € po 17. hodine  1,50 €
Doprovod ZŤP*         4,50 € po 17. hodine  3,00 €

Mimo sezóny: máj, september
Dospelý                     5,50 €  po 17. hodine 1,00 €
Dieťa (4-14,99rokov) 2,50 € po 17. hodine  1,00 €
ZŤP*                          3,25 € po 17. hodine  1,00 €
ZŤP deti*                   2,00 € po 17. hodine  1,00 €
Doprovod ZŤP*         3,25 € po 17. hodine  1,00 €

Ostatné služby:
Tobogány                                4,00 €
Lehátko so slnečníkom           5,00 €
10- vstupová pernamentka     63,00 €**
20- vstupová pernamentka   110,00 €**
*Permanentka je platná 150 dni odo dňa zakúpenia

Foto & text: Lívia Németh & Ján Oravec, ml.

Nemsokára itt a nyár, és ha nyár, akkor Vadas termálfürdő!
Egyre többen érdeklődnek a
nyári nyitvatartásról, a nyitás
napjáról, az idei árakról, az
újdonságokról, itt az ideje,
hogy tájékoztassuk leendő
vendégeinket.
A Vadas termálfürdő április
28.-án, szombaton 10 órakor
nyitja meg kapuit és előre
láthatólag szeptember 23.-ig
lesz nyitva.
Májusban és szeptemberben
naponta 10 és 18 óra közt, míg
júniustól augusztus végéig naponta 9 és 20 óra közt leszünk
nyitva.
Biztosan sokaknak okozunk örömet azzal, hogy az
idén nem emeltünk a belépők
árát, így májusban és szeptemberben a felnőttek 5,50ért, a főszezonban pedig 7
euróért fürödhetnek egész nap. A gyerek 2,50 és 3,50 euróért járhatnak
fürdőzni. Kedvezményes a belépés a fogyatékkal élőknek, illetve a kerekesszékben ülő vendégek kísérőinek is. A pontos árjegyzéket a cikk
végén találják.
Minden érdeklődő kíváncsiságát az idei újdonságok keltették fel leginkább. Az ősszel megkezdett munkálatok gyümölcse mára beérett: minderről a Csillag medence, homokos part című cikkben olvashatnak.
A párkányi bérletek kiváltásának módja sem változik az idén. A kedvezményes árú bérletek az Információs Irodában (a sétálóutca közepén,
a régi Protex épületében) válthatják ki az alábbi áron: 5 belépéses – 16
€, 10 belépéses 31,50 €, 20 belépéses 55 €. Egy személy legfeljebb 40
belépés értékű bérleteket vásárolhat, a 15 éven aluli, személyigazolványnyal nem rendelkező gyerekek esetében születési bizonyítvány felmutatása és egy törvényes képviselő jelenléte szükséges. Felnőttek személyi
igazolvánnyal bizonyítják párkányi lakcímüket.

A termálfürdő 2012-es árjegyzéke:
Főszezon: június-augusztus

Felnőtt                              7,00 € 17.óra után 3,00 €
Gyerek (4-14,99 év)         3,50 € 17.óra után 1,50 €
Fogyatékkal élő*              4,50 € 17.óra után 3,00 €
Fogyatékkal élő gyerek*  2,50 € 17.óra után 1,50 €
Kísérő fogyatékkal élő, kísérőre szoruló vendéghez*
                                          4,50 € 17.óra után 3,00 €

Főszezonon kívül: május, szeptember

Felnőtt                               5,50 € 17.óra után 1,00 €
Gyerek (4-14,99 év)          2,50 € 17.óra után 1,00 €
Fogyatékkal élő*               3,25 € 17.óra után 1,00 €
Fogyatékkal élő gyerek*   2,00 € 17.óra után 1,00 €
Kísérő fogyatékkal élő, kísérőre szoruló vendéghez*
                                           3,25 € 17.óra után 1,00 €

Egyéb szolgáltatások

Csúszdapark                        4,00 €
Napernyős nyugágyak         5,00 €
10 belépéses bérlet            63,00 €**
20 belépéses bérlet           110,00 €**
Pályabérlet 1 órára             10,00 €
Medencebérlet 1 órára       85,00 €
Pályabérlet a VADAS Kft -nél elszállásolt vendégek számára, előre egyeztetett időpontban ingyenes.
* A pénztáros igazolvány felmutatását kérheti.
A kísérőre szoruló, fogyatékkal élő vendégeinknek a belépés ingyenes.
A csoportos belépőjegyet 15 éven aluli gyerekek, legalább 10 fő esetén
kérvényezhetik. A kísérőnek a belépés ingyenes. A csoportos belépő lehetőségét május 1.-től június 30-ig, illetve szeptember 1. és 18. közt,
hétköznapokon, 15 óráig lehet igénybevenni.
Kép & szöveg: Németh Lívia & Oravec Ján, ifj.
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Megválasztották az év gyermekét

Egy éjszaka a könyvtárban

A párkányi szabadidőközpont
idén is meghirdette Az év gyermeke vetélkedőt, ahol a párkányi és környékbeli óvodások
mérhették össze ügyességüket.
A különféle feladatok teljesítése
mellett a szabadon választható
versenyszámban a résztvevők
megvillanthatták tehetségüket is.
„Sajnos Párkányból csak két óvoda – a Szent Imre Egyházi Óvoda és a Bartók utcai Micimackó óvoda
– jelentkezett a vetélkedőre, melyre csak óvodák nevezhetnek. Nagyon
sajnáljuk, hogy az öt párkányi óvoda közül három nem adott lehetőséget
óvodásainak a bemutatkozásra, pedig nyilván oda is nagyon sok tehetséges és ügyes gyerek jár” – mondta Július Hégli, a szabadidőközpont
igazgatója. A versenynek tizenkét résztvevője volt. Az óvodásoknak több
versenyszámban kellett bizonyítaniuk ráteremettségüket. „A feladatok
összeállításánál ügyeltünk a játékosságra és arra, hogy a gyerekeknek
sikerélményt nyújtson teljesítésük. Külön öröm számunkra, hogy a szabadon választható versenyszámban a résztvevők sokoldalúan mutatták
meg tehetségüket. A vers- és mesemondók mellett voltak bábozók, táncosok is. Voltak, akik énekeltek és voltak, akik hangszeren játszottak”
– tájékoztatta lapunkat Július Hégli. A háromtagú zsűri (Simonka Natasa, a mozi igazgatója, Takács Erzsébet nyugalmazott óvodaigazgató
és Július Hégli, a szabadidőközpont vezetője) választása végül Rigó
Hanna Rózára és Horváth Dávidra esett. Rigó Hanna Róza mesetündérként Gárdonyi Géza verses meséjével, Horváth Dávid gitárjátékával
nyűgözte le a zsűritagokat. „Minden résztvevő ajándékot és oklevelet is
kapott. A zsűri több különdíjat osztott ki. Bízom benne, hogy a jövőben
az összes párkányi óvoda bekapcsolódik a megmérettetésbe” – fogalmazott a szabadidőközpont igazgatója.
Gulyás Zsuzsanna (Új Szó, 2012. március 21)

Március végén hetedszer adott otthont a Párkányi Városi Könyvtár az
Andersen éjszakája címet viselő rendezvénynek. A kisiskolásoknak szóló
összejövetelen idén 20-20 magyar és
szlovák tagozatos diák vehetett részt.
Ők lehetőséget kaptak, hogy március
30-án, színes programok keretében az
éjszakát is a könyvtárban tölthessék.
A gyermekek meglátogatták a városi
tűzoltóságot, elhelyezték kézlenyomatukat a könyvtár falán, mandalát
festettek, álommanót készítettek és
meséket olvastak egészen hajnalig.
A fiatal olvasók ünnepélyes „Könyvmollyá avatására” Andersen párkányi
alteregója is megérkezett, aki tortával jutalmazta a résztvevőket, majd a
vacsorát Ján Oravec polgármester társaságában fogyaszthatták el. Andersen éjszakáját évről-évre az ország közel kétszáz könyvtárában megrendezik, amelynek népszerűsítésében a Szlovák Könyvtárosok Szövetsége
nyújt segítséget.
A könyvtár köszöni mindazok támogatását, akik hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.
Köszönet illeti Erika Árendášovát és a könyvtár munkarásait, Németh
Bélát, Koller Pétert.
Valamint a támogatókat: CONVERTIS, s.r.o. Štúrovo - Ing. József Béres,
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., BILLA s.r.o., ELEKTRO DEMAR
Plus s.r.o. Štúrovo, Ladislav Beňo - Be & Ba Štúrovo, Zappertechnology
s.r.o. – Ervin Szekér, Francúzska pekáreň – M & M spol. s r.o., Huni Fruit
s.r.o. Štúrovo, Sherwood Štúrovo, Protex Štúrovo, CMMS s.r.o. Štúrovo,
Vincent Pizzeria&Bar Štúrovo, DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. Štúrovo, Predajňa O2 Štúrovo, Cranium Computer s.r.o. Štúrovo, Prvá stavebná sporiteľňa Štúrovo, Slovenská sporiteľňa a.s. Štúrovo.
Koller Péter, foto: Párkányi Városi Könyvtár

Britský strážca mostu
Myslím si, že už každý počul o tom, že naše mesto pravidelne navštevujú umelci z rôznych kútov sveta, ktorí
vykonávajú úlohy strážcu mosta, to znamená vykonávajú
umeleckú prácu. Pred odcestovaním do vlasti organizujú
výstavu, kde predstavia svoje tunajšie práce.
Prvý strážca prišiel do nášho mesta v roku 2004 na základe
iniciatívy štúrovského rodáka Karola Frühaufa. S manželkou vytvorili základ, ktorý podporuje túto činnosť. Predošlý
strážca pochádzal z Južnej Kórey, ktorý na papier tlačil fotografie z nečistôt extrahovaných z vody Dunaja. Posledný,
Stephen Turner, kombinoval umenie s biológiou a ochranou
prírody.
Stephen Turner prišiel na jeseň do nášho mesta a odchádzal
31. marca. Ako každý, aj on sa pustil s vážnym cieľom do
práce. Hneď po príchode do domu strážcu urobil obhliadku
pagaštanu konského na dvore. Zistil, že aj tunajšie stromy
boli napadnuté istou chorobou, podobne ako v iných štátoch Európy.
Stephen už roky študuje tento proces, preto je jedným z jeho cieľov
ochrana stromov pred neliečiteľnými chorobami. Zaujíma sa hlavne o
gaštanové stromy. Z opadaných plodov pomocou prášku do pečiva vyrá-

ba farbu, ktorou oživí gaštany namaľované na papieri. Počas
pobytu sa veľa prechádzal v Ostrihome, snažil sa o to, aby
mestá nespájal iba most, ale aj niečo dôležitejšie. Pochodil
všetky ulice oboch miest a zmapoval všetky pagaštany konské. Štúrovo pokladá za korunu, Ostrihom za korene a most
predstavuje samozrejme kmeň.
Denne chodil do mesta, má rád spoločnosť a blízkosť ľudí. S
ľútosťou povedal, že sa vedel rozprávať iba s malou časťou
obyvateľstva, málo z nich hovorí po anglicky. Naopak, mal
dobré vzťahy s našou školou, s gymnáziom. Pravidelne chodil
na debaty. Študenti ho zaujato počúvali a pýtali sa, zaujímali
sa oňho. Stephen sa pustil aj do štúdia maďarčiny. Podľa jeho
tvrdení aktívne na tom pracuje a rýchlo sa učí. Oddane rozprával o každodennej činnosti. Na svojej výstave nám predstavil svoju tvorbu.
Stephenova práca sa nekončí v Štúrove. S istým staviteľom
v jednom anglickom národnom parku plánuje postaviť vajce veľkosti
izby, v ktorom by býval jeden celý rok. Odtiaľ by sledoval prírodu. O
jeho živej fantázii svedčia aj tieto extrémne plány.
Melinda Németh, študentka štúrovského gymnázia, preklad g.p.
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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

Hétfő zárva, kedd, csütörtök, péntek 09.00-16.00, szerda
09.00-18.00, szombat zárva, vasárnap 14.00-17.00
Pondelok zatvorené, utorok, štvrtok, piatok 09.00-16.00, streda 09.00-18.00, sobota zatvorené, nedeľa 14.00-17.00

Galéria Júliusa Bartu:

Ľudovít Gróf (Štúrovo)
Od 23.mája Základná umelecká škola – absolventská skupinová výstava

Barta Gyula Galéria:

Gróf Lajos (Párkány) – festmények
Május 23-tól a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola kiállítása

Mestské múzeum (Pri colnici 2):

Vyrezávané kraslice - práce Dezidera Kremmera

Városi múzeum (Vámház köz 2.):

Faragott tojások - Kremmer Dezső alkotásai

Whisky esővízzel – május 13, 19.00,

Komáromi Jókai Színház, belépő: elővételben 8 €, helyszínen
10 €.

Whisky s dažďovou vodou - 13. máj, 19.00,

Jókaiho divadlo v Komárne, vstupné 8 € (predpredaj), 10 €
(na mieste).

Minket nem lehet, elfelejteni… - Bodrogi – Voith – június
15, 19.00
További információk a kultúrházban vagy a 0367511108-as
telefonszámon.
Ďalšie informácie v kultúrnom dome, alebo na telefónnom
čísle 0367511108.

Ľudovít Gróf: V očarení farieb
18. apríla sa otvorila výstava Ľudovíta Grófa v Mestskej galérii Júliusa
Bartu. Gróf je rodákom z Mužly. Od malička ho obklopovala krása okolitých kopcov a Dunaja, čo sa odzrkadľuje v jeho tvorbe. Maľovaniu sa
venuje od detstva, presnejšie od desiatich rokov. Na jeho obrazoch cítiť
vplyv viacerých popredných umelcov, ako Jozefa Mříka, Štefana Gerstnera, Štefana Lintera. Jeho štýl je zmes impresionizmu, expresionizmu
so štipkou naturalizmu. Jeho tvorba nadväzuje na tradíciu realistickej
krajinomaľby. Krajinu, ako motív, považuje za východiskový bod k zobrazeniu svojho duchovného sveta. Občas skresľuje, ale pritom sa usiluje o objektívne
zobrazenie viditeľnej reality
rýchlym a živým prichytením dochvíľnej
impresie, prirodzeným zobrazením zjavu.
Ľudovít Gróf
sa takmer výlučne venuje krajinomaľbe. Na
svojich dielach
zobrazuje zákutia Dunaja, Hrona, lužné lesy,
rovinaté pláne,
vinice. V realistickom ponímaní a v interpretácií južnej, rodnej krajiny
ale aj hornatého Liptova je skutočným majstrom. Jeho výtvarné tlmočenie podčiarkuje sugestívnosť, čaro krajiny, ktorá sa stáva pre maliara
nevyčerpateľným zdrojom námetov. Rovnakou istotou narába olejom,
akrylom, akvarelom a nie je mu cudzia ani široká farebná škála pasteliek. Gróf okrem spoločných výstav vystavoval v Taliansku, v Maďarsku, v Českej republike, v rodnej Mužle, v Štúrove, v Trenčíne, v Trnave
a na Liptove. Jeho obrazy si v Štúrove môžeme pozrieť do 18. mája.
Juraj Bajtai
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Sny vyrezávané do kraslíc

Tojásba faragott álmok

Mestské múzeum Štúrovo chcelo pred Veľkou nocou svojich návštevníkov prekvapiť takou výstavou, ktorá síce nesúvisí úzko s
veľkonočnými zvykmi, ale jej zameranie vzhľadom na vystavený
materiál, ktorým sú vajíčka, sa organicky začleňuje do tohto systému.
Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach
symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka. Poznáme niekoľko spôsobov
zdobenia veľkonočných kraslíc. Asi jeden z najstarších spôsobov zdobenia je ich farbenie vo vodnom kúpeli prírodným spôsobom – to sú farbené kraslice. Ďalej sú to kraslice maľované, voskované, zoškrabované,
drôtené, háčkované, vyšívané, obtáčané, oblepované a dierkované.
Jednou z novodobých metód opracovania vajíčok je vyrezávanie. Tejto
činnosti vyžadujúcej veľkú pozornosť a presnosť venuje značnú časť
svojho voľného času Dezider Kremmer z Bíne, ktorý nám priniesol do
Štúrova zhruba 200 diel zo svojej tvorby. Vajíčka sú zhotovované ručne, sú jedinečné a neopakovateľné. Kolekcia je poskladaná z kačacích,
husacích, pštrosích, prepeličích a emu vajíčok. Krédo autora je: „Do
formy prenášam vždy svoje predstavy. Sériovo neviem pracovať. Všetky moje práce sú jedinečné.” Pán Kremmer na jedno z vajíčok vyrezal
napr. dvojvežový kostol v Bíni, alebo ako kuriozitu vyrezal vajíčko, ktoré vyzdobil  tisíckou kamienkov. Jednou z jeho najnáročnejších prác je
kačacie vajíčko darované husľovému virtuózovi Zoltánovi Mágovi, do
ktorého vyrezal noty ľudovej piesne, ktoré držia pohromade písmená
umelcovho mena.
Pán Kremmer pôvodným povolaním je strojník papierenského stroja.
S
vyrezávaním
kraslíc začal pred
štyrmi rokmi po
ťažkej chorobe.
Vyjadruje sa v tom
zmysle, že každé
vajíčko
znamená preňho novú
výzvu. Hneď po
uchopení vajíčka
sa mu zrodí konkrétna
predstava. Pre nás môžu
byť všetky vajíčka rovnaké, ale
preňho sú všetky
ojedinelé. Snáď
vás prekvapí, že
mu občas poslúži
ako inšpirácia aj dobrá hudba. Do diela autor vždy prenáša svoje predstavy. Dva rovnaké motívy nie je schopný vytvoriť. K svojej práci využíva vysokoobrátkový gravírovací prístroj s diamantovými ihlami a
prakticky takto vybrusuje produkt. Na farbenie používa čaj a klasické
farbivo na vajíčka. Jeho obľúbenou farbou je prirodzená biela. Na držanie vajíčok používa vlastnú ruku. Je takmer nepredstaviteľné, ako môže
s tými trasľavými rukami vytvoriť takéto umelecké diela.
Dezider Kremmer takto našiel zmysel svojho života a my, návštevníci,
môžeme byť priamymi účastníkmi toho čarovného zážitku, čo nám poskytujú jeho krehké umelecké výtvory.
Výstava pod názvom Vyrezávané kraslice potrvá v mestskom múzeu do
10. júna tohto roka.
Juhász

Húsvét közeledtével a városi múzeum egy olyan kiállítással kedveskedett a tisztelt közönségnek, amely bár nem kapcsolódik szorosan a
húsvéti ünnepkör szokásaihoz, témáját, pontosabban annak anyagát
illetően viszont szervesen beilleszthető ennek a szokásrendszernek a
sorába. Ez pedig nem más, mint maga a tojás.
A hímestojás a tavaszi ünnepkör ősi
kultikus szimbóluma számos nép hitvilágában. Az élet
hordozója, amely
magában rejti a
múltat és jövőt.
Az idők folyamán
a hímestojás díszítésének egész jelképrendszere alakult ki, ami jóval
a kereszténység
előtti időből való.
A leggyakrabban
használt szín a
piros, a díszítés
legősibb módja a
karcolás. Hagyományos, általánosan elterjedt az írott tojás. Ma is kedvelt a hagymahéjból főzött oldat. Szintén régi eljárás a metszés. Magyar
jellegzetesség a patkolt vagy vasalt hímestojás.
A tojás megmunkálásának egyik újkori módszere a faragás. Ennek az
igen nagy odafigyelést és pontosságot igénylő tevékenységnek szenteli
szabad idejének nagy részét a Bényben élő Kremmer Dezső, aki közel
200 munkáját hozta el Párkányba. A tojások kézzel készítettek, egyediek és megismételhetetlenek. A kiállított tojáskülönlegességek között
megtalálható fürj, tyúk, kacsa, liba, emu és strucctojás is. „Mindig a saját elképzeléseimet viszem be a formába. Szériába nem tudok dolgozni.
Minden munkám egyedi darab” – vallja magáról a bényi tojásszobrász.
Vannak egészen rendkívüli, egyedi alkotásai is. Tojásba faragta pl. a kéttornyú bényi templomot, vagy kuriózumként készített egy tojást, melyet
ezer darab kövecskével díszített. Saját elmondása szerint az egyik legigényesebb munkája a Mága Zoltán hegedűművésznek készített kacsatojás, melybe belefargta az „A csitári hegyek alatt” című népdal kottáját,
melyet a művész nevének betűi tartanak össze.
Kremmer Dezső eredeti szakmája papírgépész. Tojásfaragással csupán
a négy évvel ezelőtti súlyos sérülése után kezdett el foglalkozni. Azt
mondja, minden tojás egy új kihívást jelentett és jelent számára ma is.
Az egyszerű halandó számára lehet, hogy minden tojás egyforma, de
neki mégis mindegyik más. Talán meglepő lehet számunkra, hogy néha
még a zenéből is kap ihletet. Munkáihoz magasfordulatú gravírozógépeket használ gyémántbevonatú tűkkel. Festéknek teát és „klasszikus”
tojásfestéket használ, kedvenc színe – ahogy azt a kiállított mintákon
is megszemlélhetjük – a natúr fehér. Az eszköz, amellyel a tojásokat
befogja, egy ötágú „szerkezet”. Ez pedig nem más, mint a saját keze.
Szinte elképzelni is lehetetlen, hogy azokkal a reszketős kezekkel ilyen
művészi alkotásokat képes létrehozni.
Talán nem véletlen, hogy Kremmer Dezső épp a tojásfaragásban találta
meg élete értelmét, hisz régi hagyomány szerint a tojás magában hordozza az élet ígéretét. Mi szemlélők ezáltal lehetünk részesei annak a
csodálatos élménynek, melyet törékeny kis remekműveivel áraszt felénk. A Faragott tojások című tárlatot június 10-ig tekinthetik meg az
érdeklődők a városi múzeumban.                                                  Juhász

Gróf Lajos tárlata a galériában
A párkányi városi Barta Gyula Galériában ezúttal egy helyi képzőművész mutatkozik be.
Gróf Lajosnak, Muzsla szülöttének április 18án nyílt tárlata. Mint azt Bajtai György, a galéria vezetője megnyitó beszédében elmondta,
Gróf Lajosra kis kora óta hat a környező dombok és a Duna szépsége, ez pedig alkotásain
is meglátszik. A festészettel 10 éves korától
foglalkozik. Műveiben több jelentős festő hatását érezni, így például Mřík Jozefét, Gerstner
Istvánét, Linter Istvánét. A képzőművész stilusát Bajtai György kis impresszionalizmus, expresszionizmus és egy csipetnyi naturalizmus
keverékeként jellemezte. „Művészete a realista tájképfestészet hagyományaira kötődik.

Alkotásaiban érződik az erős érzelmi töltet.
A tájat, mint motívumot, kiindulópontnak tekinti lelkivilágának ábrázolására. Gróf Lajos
szinte kizárólag tájképfestéssel foglalkozik.
Műveiben hűen ábrázolja a Duna, a Garam
vadregényes zugait, ártéri erdőket, sík mezőket, szőlőskerteket. A déli szülőföld és a hegyvidéki Liptó realista ábrázolásának igazi mestere. Egyforma biztonsággal nyúl az olajhoz,
akrylhez, aquarelhez, nem idegen számára
a pasztel széles színskálája sem“ – hangzott el
a megnyitó beszédben. Gróf Lajos több egyéni és közös tárlatot is a háta mögött tudhat,
Párkányban május közepéig láthatók a képei.
K.-Sz.É.
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Március a Bartók utcai
„MICIMACKÓ“ óvodában

Marcové škôlkárske akcie na
materskej škole „MICIMACKO“

A hónap kezdetén benépesült az óvoda, annak is a kis csoportjai. Nyitott
napok keretében zajlottak a beíratások a 2012/2013 tanévre. Az igazgatónő, Hégli Marianna és helyettese, Filakovská Renáta fogadta a szülőket
és a gyermekeket. A kis leendő óvodások szüleikkel együtt bepillantást
nyertek az óvoda életébe. Bekapcsolódtak a napi tevékenységbe, közösen
játszottak a kis Mókusokkal, Lienkákkal. Mesedramatizációt láttak, táncos, mozgásos tevékenység részesei
voltak, rajzoltak, játszottak.
Március 9-én délután az óvoda belépőjében „Böjti ételek“ kiállítása és
kóstolója várta a szülőket, vendégeket. Ízlésesen megterített asztalokon
a régi hagyományos ételek: puliszka,
kukoricakása, málé, főtt kukorica,
mákos dödölle, sós ételek, sajtos finomságok, melyek a böjti időszakra jellemzőek, várták az érkezőket.
A böjti ételeket az óvoda kollektívája készítette.
Március 14-én a Szabadidőközpont
rendezésében valósult meg az „Év
gyermeke“ rendezvény, melyen
részt vettek a Párkány és környéke óvodásai. Nehéz dolga volt a zsűrinek a sok ügyes és tehetséges gyermek közül kiválasztani a győzteseket.
Szép dalok, versek hangzottak el, a mesék is életre keltek bábozásban,
mesemondásban. Színvonalas hangszeres játék is elhangzott. A résztvevők ügyesen teljesítettek a mozgásos tevékenységekben, valamint a rajzbeli feladatok megoldásában. Minden résztvevő kapott jutalmat. Az „Év
gyermeke“ címet Horvát Dávid és Rigó Hanna Róza Bartók utcai óvodások kapták. Gratulálunk!
Március a „Könyv hónapja“. A helyi könyvtárból az óvoda csoportjaiba
ellátogattak a könyvtár dolgozói Tóth Andrea és Lelőczky Éva. A könyvtárból könyveket mutattak be a gyermekeknek és mesék hangoztak el,
melyeket a gyermekek figyelmesen, örömmel hallgattak. A találkozót
közös dalos, mozgásos tevékenység zárta és berendeztük az „Óvodai
könyvtárat“ is, mely továbbra is nyitva van.
Takács Erzsébet - óvónő

Každý rok v marci sa konal zápis detí v materských školách. Nebolo
tomu inak ani tento rok. S prvými teplejšími lúčmi slniečka zavítali ku
nám noví, malí kamaráti spolu s rodičmi na „Dni otvorených dverí“ ,
ktoré sa uskutočnili 5. a 6. marca 2012. V týchto dňoch sa oboznámili
nielen s priestormi a zameraním našej materskej školy, ale aj s činnosťou a aktivitami nás, škôlkárov. Každé dieťa si odnieslo malý darček
na pamiatku, ktorý im bude pripomínať našu materskú
školu. Ani sa nenezdáme a terajší naši predškoláci onedlho zasadnú do školských lavíc a prídu noví kamaráti,
na ktorých sa už tešíme.
Dňa 9. marca 2012 popoludní čakala na deti a ich rodičov ochutnávka a recepty pôstnych jedál v priestoroch
materskej školy, nakoľko už celé stáročia predchádza
veľkonočným sviatkom 40-dňový pôst. Počas tohto obdobia naši predkovia konzumovali jednoduchú bezmäsitú stravu zloženú zo zemiakov, strukovín, kyslej kapusty
a sušeného ovocia. V rámci dodržiavania ľudových tradícií im kolektív materskej školy tieto pokrmy pripravil.
Ani tento rok sme nevynechali populárnu súťaž „Dieťa roka 2012“ konanej dňa 14.marca, ktorú vyhlásilo
Centrum voľného času v Štúrove pod názvom „Kto čo
vie?“Prihlásilo sa množstvo škôlkárov zo Štúrova a okolia. Triedne učiteľky usilovne pripravovali deti na súťaž.Mali sme možnosť vidieť a počuť prednes veršovaných rozprávok a básní,spev a hru
na hudobné nástroje,dokonca aj bábky akoby ožili v detských rukách
počas predstavenia. Deti po odprezentovaní svojej šikovnosti boli obdarené pamätnými listami a drobnými darčekmi. Titul „Dieťa roka“ si
odniesli práve naši škôlkári: Dávid Horváth so svojou úžasnou hrou na
gitaru a Rigó Hanna Róza dramatizáciou veršovanej rozprávky.
Pri príležitosti sviatku knihy v mesiaci marec sme s deťmi navštívili
mestskú knižnicu, nakoľko naše deti majú ku knižkám veľmi blízko,
veď si z nich každý deň čítame peknú rozprávku či príbeh. Deti sa oboznámili, ako si môžu knihy požičať a ako sa o ne starať. Potom sa vrhli
medzi knižky, ktoré ich zaujali svojimi krásnymi rozprávkovými či encyklopedickými obrázkami. V knižnici sa deťom veľmi páčilo a radi by
sa tam opäť vrátili.
Učiteľka – Veronika Benefiová

Egy színpadon a CARMEN T.S.E.-vel
Immár négy éve alakult a Szent Imre Egyházi Óvoda tánccsoportja,
s azóta több jelentős fellépés színhelyén volt lehetősége bemutatkozni. Gyerekeinkkel a nemzetközileg elismert esztergomi „Carmen
T.S.E.“ tánciskola vezetője, Puksáné Dr. Nagy Margit foglalkozik
heti egy alkalommal az óvoda tornatermében.
A tavaszi - nyári időszakban több alkalommal is fellépünk az esztergomi
tánccsoport kis táncosaival, s ezek a fellépések még izgalmasabbá teszik
az óvodai élet hétköznapjait.
Ilyen lehetőség volt egy tavaszi táncszínházi fellépés is a párkányi kultúrházban az esztergomi tánckarral egy színpadon. A „Rejtélyes utazás
és a szirének nyomában“ című egész estét betöltő táncos produkció aktív
részeseiként szerepelt óvodánk tánccsoportja is. A zenés-táncos történet
kalandos, izgalmas forgatagában gyerekeink az első felvonásban a „majmok szigetén“ léphettek színre, majd a második felvonásban „Ariel“
zenéjére, mint hableányok kaptak fontos táncos szerepet.
Párkányi közönség előtt fellépni, esti előadásban, reflektorfényekkel
maradandó élményt nyújtott
nemcsak a gyerekeknek, de a
szülőknek
is.
A
tánciskola
felnőtt tánckara
mellett kapott
helyet a kisebb
nemzedék is, az
esetleges utánpótlás. Ez alkalomra a gyerekeknek igazi táncos showba illő fellépő ruhát varrtak,
mely szintén külön öröm volt a kis táncosoknak.
Reméljük gyermekeink táncos kedve továbbra is megmarad, Margit
néni pedig továbbra is hasonló szeretettel vesz bennünket szárnyai alá.
A táncórák esztétikus mozgásképzésének köszönhetően javult a gyerekek testtartása, mozgásuk rendezettebbé, harmonikusabbá vált. Megtanultak együtt élni a zenével, arra esztétikusan mozogni. Köszönjük ezt
a lehetőséget, s hogy óvodánk élete ily módon is gazdagabbá válhat.
Vízi Katalin, óvodaigazgató

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
Munkaidő: 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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A párkányi papírgyár története

História spoločnosti

1963 – Alexandrom Dubček letette a gyár
alapkövét
1968 – Megkezdődött a kartonpapírgyártás
1969 – Megkezdődött a kátránypapírgyártás
1974 - A fluting (hullám) papír gyártásának
kezdete
1976 – Megépült a szennyvíztisztító telep
1984 – Elkezdődött a 4 kazán építése
1992 – Az üzem részvénytársasággá vált
1993 – Megkezdődött a magánosítás
1994 – Felújitották a négyes számú, flutingot gyártó papírgépet. A Lloyd´s Register
Quality Assurance ISO 9002-es (minőségi
szabvány) tanúsítványt adott a cégnek.
1995 – Létrejött a STROJPAP, a.s. nevű leányvállalat
1997 – Az AssiDomän AB Stockholm nevezetű cég részvényeket szerzett a párkányi nagyüzemben. A gyár az AssiDomän Packaging Štúrovo,
a.s. nevet kapta. A vállalat megkapta az ISO 9001-es tanúsítványt a hullám kartonpapír és a szigetelő anyagok gyártásához.
1998 - Az ISO 9001-es tanúsítvány megszerzése a fluting előállításához.
A környezetvédelmi vezetési rendszer bevezetése és az ISO 14 001-es
tanúsítvány Swiss Association for Quality and Management Systems általi odaítélése.
1999 – A JCP Izolácie, a.s., és az AssiDomän Obaly Štúrovo, a.s. leányvállalatok létrehozása. A gyár az AssiDomän Štúrovo, a.s. nevet kapta.
2000 – A környezetvédelmi minisztérium a környezet óvásáért járó díjjal tüntette ki a papírgyárat
2001- A holland Kappa Packaging kezébe került az AssiDomän Štúrovo, a.s.
2002 – Eladták a STROJPAP a.s.-t, az új tulajdonos az osztrák MCE
VOEST lett
2003- Az Sk 300 nevezetű, 18,5 millió eurót felölelő projekt első lépésének jóváhagyása. A terv alapján a fluting gyártását kívánták növelni.
2004 – bevezették a SAQ (soda-antarachinon) technológián alapuló papír előállítástó. Elsőként az európai papírgyárak közül Párkányban vezették be az új módszert.
2005 – A holland Kappa Packaging és az ír Jefferson Smurfit szövetséget kötött, ennek eredményeképpen létre jött a Smurfit Kappa Group
2006 – A Kappa Štúrovo, a.s. a Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. nevet kapta
2009. október 1- A Smurfit Kappa vállalat bejelentette, hogy leállítja a
cég alaptermékének számító fluting (hullám) papír gyártását.
2010. március 31 – bezárt a fluting részleg
2012. február – a Smurfit Kappa eladta a fluting részleget. Az új tulajdonos a Párkányi Ipari Park Rt.

1960 - Právne založenie spoločnosti Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p.
1963- Položenie základného kameňa spoločnosti vtedajším predsedom
vlády Alexandrom Dubčekom
1968 - Začiatok výroby hladkých lepeniek na papierenskom stroji č. 1 a
šedých strojných lepeniek na papierenskom stroji č. 2
1969 – Začiatok výroby asfaltových hydroizolačných materiálov
1973 - Začiatok výroby vlnitých lepeniek a obalov
1974 - Začiatok výroby flutingu na papierenskom stroji č. 3
1976 – Výstavba čistiarne odpadových vôd
1984- Konštrukcia kotla č.4
1992 - Zmena právnej formy podniku na akciovú spoločnosť
1993 - Začiatok privatizačného procesu
1994 - Rekonštrukcia papierenského stroja č. 3 (vyrábajúceho fluting).
Udelenie certifikátu ISO 9002 spoločnosťou Lloyd´s Register Quality
Assurance
1995 – Založenie dcérskej spoločnosti STROJPAP, a.s.
1997 - Akvizícia firmy švédskym koncernom AssiDomän AB Stockholm. Firma zmenila meno na AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s.
Získanie certifikátu ISO 9001 na výrobu vlnitých lepeniek a izolačných
materiálov
1998 - Získanie certifikátu ISO 9001 na výrobu flutingu. Implementácia
environmentálneho manažérskeho systému a udelenie certifikátu ISO
14 001 spoločnosťou Swiss Association for Quality and Management
Systems
1999 - Založenie dcérskej spoločnosti JCP Izolácie, a.s., a  AssiDomän
Obaly Štúrovo, a.s.. Nové meno spoločnosti - AssiDomän Štúrovo, a.s.
2000 - Environmentálny manažérsky systém a manažérsky systém kvality boli integrované do štruktúry spoločnosti. Minister životného prostredia udelil spoločnosti Cenu za starostlivosť o životné prostredie
2001 - Holandský koncern Kappa Packaging získal AssiDomän Štúrovo, a.s.
2002 – Predaj dcérskej spoločnosti STROJPAP a.s. rakúskemu koncernu
MCE VOEST
2003- Schválenie 1.etapy projektu SK 300 v hodnote 18,5 mil. eur. Projekt je zameraný na výrazné zvýšenie objemu výroby flutingu.
2004 - Zavedenie technológie SAQ ako prvá papiereň v Európe
2005 - Holandský koncern Kappa Packaging a írsky koncern Jefferson
Smurfit sa zlúčili a vytvorili skupinu Smurfit Kappa Group
2006 - Kappa Štúrovo, a.s. sa premenovala na Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
1.okt. 2009 - vedenie oznámilo, že zastavuje výrobu v papierni v Štúrove
31.marec.2010 - Smurfit Kappa definitívne ukončila výrobu polochemickému flutingu v Štúrove
Február 2012 – Smurfit Kappa predal fluting. Novým majiteľom je
Štúrovský priemyselný park a.s.  

Hľadáme do našej prevádzky v Štúrove

- elektrotechnika
– merača s platnou vyhláškou
- zváračov CO2 so štátnymi skúškami (nie je
podmienkou)
- administratívneho pracovníka/pracovníčku

Životopisy zasielajte na:
v.dingova@yssel.sk
HVM s.r.o. v areáli Priemyselného parku

Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985
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100 éve történt – 1912
Január 10 – Bitter Ferenc és Kovács József a Nagyvendéglőben összeverekedett, majd kölcsönösen beverték egymás házának ablakait.
Február 15 – Arnold kereskedő a csintalankodó Kond Antal tanoncot
kétszer pofonvágta, majd a kutyáját is ráuszította. A kutya komolyabb
természetű harapást ejtett a fiún.
Február 18 – a római-katolikus Legényegylet a Nagyvendéglő dísztermében saját házalapja javára színielőadással (Szigligeti Ede: A szokott katona) egybekötött zártkörű táncestélyt rendezett.
Február 25 – Hajnalban a Lévára induló személyvonat
halálra gázolta Puksa Lajosné nánai lakost, aki a síneken keresztül rövidítette az útját Nánára.
Március 6 – Bognár Vince 50 korona értékű halat lopott Tóth András és Benke János halászok zárt hajójából.
Március 10 – Hidvégi Ernő vándor színtársulata megkezdte előadásait
a Nagyvendéglő dísztermében. A társulat március 23-ig szerepelt Párkányban, többek között A papa, A kísértetek, Az államtitkár úr, A kard
becsülete és A csitri című darabokkal.
Május 28 – Összeomlott egy épülő ház és maga alá temette Meszes Imre
kőművest és két segédjét, Kovács Jánost és Kovács Sándort. A kőművest
életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a két segéd szörnyethalt.
Június 14 – Bernát József piarista tanár, újmisés, első szentmiséje volt a
párkányi templomban.
Július 12 – Satz Ödön és Wilhelm N., keményítőgyári hivatalnokok csónakja a hajókikötőnél felborult.

A vízből Molnár József kikötői alkalmazott mentette ki őket.
Július 16 – A Krekó-féle vendéglő előtt Krizsán Ferenc, Tóth Béla, Bognár Albert, Kósa Vince és Kómár József rátámadtak Halász Józsefre és
bár az megpróbált elfutni, agyba-főbe verték.
Július 31 – A 13 éves Héder Ernő belefulladt a Dunába.
Szeptember 12 – Előző éjjel ismeretlen betörők álkulcscsal felnyitották Eggenhoffer Ferenc fűszerüzletét és
onnan 2400 korona készpénzt elraboltak.
Szeptember 20 – Benke Vince és Galgóczi Lajos éjfél
felé szórakozás-ból megverték Szalma Ernőt.
Október 10 – Betörők falbontással akartak betörni
Frommer Ármin fűszerkereskedésébe, de oly nagy
zajt csaptak, hogy jobbnak láttak kereket oldani.
Október 21 – A Simon - Júda vásár kezdete. Esett az
eső.
November 18 - Keresztes András este 6 óra tájban a vasútállomásnál 2
métermázsa kőszenet pakolt fel a kocsijára. A vasút alkalmazottjai lefülelték a tolvajt.
November 24 – Az esztergomi Kaszinó nagytermében megnyílt Reinerné Istvánffy Gabriella festőművésznő kiállítása.
December 3 – Az előző éjjel Barta József és Kómár József egy dunai
dereglyéből 1000 fej káposztát loptak.
December 27 – Futák István postai levélhordó a Kovács Józsefnének
küldött levélből ellopott 10 koronát.
Az Esztergom című újság híreiből válogatta: Paulovics János

Stalo sa pred 100 rokmi – 1912
10. január – Ferenc Bitter a József Kovács sa pobili pred Nagyvendéglő
a potom si navzájom rozbili okná na dome.
15. február – Obchodník Arnold samopašnému učňovi Antalovi Kind
vylepil dve facky a potom ešte nahuckal na neho svohjo psa. Pes spôsobil učňovi vážnejšie zranenia.  
18. február – Rímsko-katolícky Legényegylet pre účely svojho domového fondu usporiadal vo veľkej sále Nagyvendéglő divadelné predstavenie spojené s tanečným večierkom.
25. február – Za úsvitu do Levíc idúci osobný vlak zrazil
a usmrtil obyvateľku Nány, Lajosné Puksa, ktorá si cez
koľajnice skracovala cestu do Nány.
6. marec – Vince Bognár ukradol zo zavretej lode Andrása Tótha a Jánosa Benkeho ryby v hodnote 50 korún.
10. marec – Potulný divadelný súbor Ernőho  Hidvégi
začal svoje predstavenia vo veľkej sále Nagyvendéglő.
Predstavenia trvali do 23. marca.
28. máj – Zrútila sa jedna novostavba. Pod seba pochovala murára Imreho Meszesa a jeho dvoch pomocníkov,
Jánosa Kovácsa a Sándora Kovácsa. Murára odviezli so životne nebezpečnými zraneniami do nemocnice, dvaja pomocníci na mieste zomreli.
14. jún – Prvá svätá omša novokňaza Józsefa Bernátha v miestnom kostole.
12. júl – Loďka Ödöna Satz a N. Wilhelma, úradníkov škrobárne, sa pri
prístave prevrátila. Z Dunaja ich zachránil József Molnár, zamestnanec
prístavu.

16. júl – Pred hostincom Krekó, Ferenc Krizsán, Béla Tóth, Albert Bognár, Vince Kósa a József Kómár napadli Józsefa Halásza a i keď sa im
snažil utiecť, zbili ho hlava-nehlava.
31. júl – Ernő Héder, 13-ročný chlapec sa utopil v Dunaji.
12. september – V predchádzajúcu noc neznámi zlodeji pakľúčom otvorili obchod s potravinami Ferenca Eggenhoffera a odcudzili 2400 korún.
20. september – Vince Benke a Lajos Galgóczi okolo polnoci sa zabávali
tak, že zbili Ernő Szalmu.  
10. október – Zlodeji sa pokúšali dostať do obchodu
Armina Frommer zbúraním steny, ale robili taký veľký
hluk, že radšej ušli.
21. október – Začal sa jarmok Šimona a Júdy. Ako obyčajne, pršalo.
18. november – András Keresztes večer okolo 6-tej hodine pri železničnej stanici naložil na svoj voz 2 metráky uhlia. Zamestnanci železnice mu ale krádež znemožnili.
24. november – Vo veľkej sále estergomskej Kaszino bola otvorená výstava maliarky Gabrielly Reinerné Istvánffy.
3. december – V predchádzajúcu noc József Barta a József Kómár z jednej dunajskej lode ukradli 1000 hláv kapusty.
27. december – Poštár István Futák ukradol z listu pre Józsefné Kovács
10 korún.
Zo  správ novín Esztergom pozbieral a preložil: János Paulovics
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Nepresvedčivé výkony
futbalistov MŠO

ŠPORT - HELYI HISTÓRIA

V 18. kole IV ligy Juhovýchod hosťovali naši futbalisti v Kollárove.
Domáci sa ujali vedenia, ale našim sa podarilo gólom Vavríka vyrovnať tesne pred odchodom do šatní. V druhom polčase vyvinuli domáci
veľké úsilie, ale nepodarilo sa im skórovať. Výsledok Kollárovo - Štúrovo 1:1.
V 19. kole sme privítali v okresnom derby futbalistov Šurian. Začali sme
ako z veľkej knihy a vypracovali si na úvod tutovky, ale gólovo po rohu
udreli hostia. V 10. minúte vynechal Bábsky jedenástku a zaúradovalo
pravidlo: „nedáš - dostaneš“ a hostia do polčasu zvýšili zo štandardky
na 0:2. Po polčase domáci nastúpili ako vymenení, ale zmeniť výsledok
sa im nepodarilo.
V 20 kole prišiel debakel vo Dvoroch nad Žitavou. V 20. minúte bolo
už 3:0 pre domácich a o výsledku bolo vlastne rozhodnuté. Konečný
výsledok Dvory nad Žitavou – Štúrovo 6:0.
V 21. kole naši chlapci ukázali divákom, že vedia hrať futbal. Od úvodu
hrali bojovne a s nasadením. Proti jednému z najlepších mužstiev súťaže
sa nehralo ľahko. Gólmi Sáraia z priameho kopu (18 min.) a  Kunyíka
z 61. minúte dotiahli zápas do konečného víťazstva. Štúrovo – Veľký
Meder 2:1. V tabuľke patrí Štúrovu 13 miesto s 23 bodmi.              G.P.

Plavecký marec
Plavci plaveckého oddielu DELPHINUS sa v mesiaci marec zúčastnili
štyroch dôležitých pretekov. Prvý sa konal 10.marca v meste Trnava pod
názvom Veľká cena Trnavy. Aj keď našich sedem statočných (Paulína
Stašková, Natália Srnková, Monika Árendásová, Martin Koreň, Peter
Koreň, Filip Srnka a Denis Capko) nezískalo ani jednu medailu, ale potvrdzovali svoje časy, s ktorými sa chcú kvalifikovať na Majstrovstvá
Slovenska.
Koncom mesiaca jedenásť našich plavcov sa zúčastnilo Veľkej ceny
mesta Nové Zámky. Všetci si zaplávali úžasné osobné rekordy. Traja
z nich, Lucia Ďurišová, Jakub Ďuriš a Marian Valko, si vyskúšali svoje
prvé ozajstné preteky, ktoré zvládli na jedničku. Preteky sa konali dva
dni. V prvý deň, v sobotu, si jedine Virág Vincze vybojoval jednu bron-

zovú medailu. Druhý deň, v nedeľu, sa predviedli aj ostatní. Spolu sme
získali ďalšie štyri bronzové a štyri strieborné cenné kovy. Zásluhu na
tom majú Virág a Richard Tóth: získali 3.miesto na 100m kraul, Dominika Haulíková 2. a Alan Simonek 3.miesto na 200m prsia, Dominika
2. a Romana Čiefová 3.miesto na 50m znak a nakoniec Branislav Koreň
2.miesto na 100m motýľ.
Zároveň s predchádzajúcim pretekom sa konali aj preteky v českom
meste Bruntál, ktoré je družobné mesto Štúrova. Tu nás reprezentovali
len štyria plavci (Paula, Peter, Martin a Monika). Na rozdiel od kolegov
na Slovensku nevybojovali medaily ale vytvorili si nové osobné rekordy.
Posledný marcový deň sa v Myjave konalo jarné kolo západoslovenského kraja v plávaní. Samozrejme ani tu nesmeli chýbať Štúrovčania. Na
týchto pretekoch sa plavci nesnažia získať medaily ale sa snažia zaplávať také disciplíny, ktoré sa nedajú odplávať na ozajstných pretekoch.
Spolu s tým sa pokúšajú dosiahnuť taký čas, vďaka ktorému si zaistia
účasť na Majstrovstvách Slovenska.
Gabika Vevurková
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Emlékeiben él az ember…
Hamarosan itt a nyár, a szünidő, az üdülés, a kirándulás a kempingezés ideje. A cserkészek számára pedig a táborozásé. Egy csörgedező kispatak partja melletti tisztáson tábortűz fénye villan fel,
cserkészek ülnek körülötte. Engedjék meg, hogy meghívjam Önöket
közéjük és elmeséljem egy öregcserkész első táborozási élményét.
Már kisiskolás koromban vágyódtam
arra, hogy cserkész legyek, és nyáron
cserkésztáborba menjek. Még inkább
vágyódtam, miután édesanyám elengedett a bátyámmal Gödöllőre, a nagy
nemzetközi cserkésztáborba, a Jamboryt
meglátogatni. Így mikor elsős gimnazista lettem, Érsekújvárott, ahol a gimnáziumnak volt cserkészcsapata, mindjárt be
is iratkoztam és a szünidőben már el is
mentem két hétre táborozni.
Nagyon szép helyen voltunk.  Repište és
Banská Štiavnica között egy kis patak
mellet, amely körbe zárta a szikla alatti
kis tisztást. Nagyon szépen teltek a napok, eljártunk kirándulni is és esténként
tábortüzet gyújtottunk. Már az utolsó hét
kezdődött. A tábortűz után takarodót
fújtak, lefeküdtünk és hamar elaludtunk. Kis idő telhetett el, amikor arra
ébredtünk, hogy riadót trombitálnak. Gyorsan felöltözködtünk és a sátor előtt sorakozva vártuk a táborparancsnokunk parancsát. Bejelentette,
hogy ellenség támadta meg a táborunkat ezért minden raj sorba felsorakozik a patak mentén és védi a tábort. Embereket láttunk a túlsó parton
ide-oda szaladgálni. Egy kis idő múltán csend lett és lefújták a riadót.
Felzaklatottan feküdtünk le és álom nem jött a szemünkre. Egyszer csak
azt halottuk, hogy furcsán kezd zúgni az erdő és egyre hangosabban.
Majd hatalmas villámlások csapdostak valahol a közelünkben, amit a
szikla úgy hangban, mint fényben mindig utánozott. Nagy záporeső
következett. Mindnyájan a sátor egyik sarkába bújtunk össze és elkezdtünk imádkozni. Több mint félórát tarthatott a szörnyű idő, nekünk végtelennek tűnt. Meg is fogadtam, csak kerüljek szerencsésen haza, soha
többet nem megyek cserkésztáborba. Pár nap múlva csomagoltunk és
indultunk haza.
Az újvári állomásra úgy este hétre érkeztünk, az én vonatom egy óra
múlva indult Párkányba. Úgy éjféltájban érkeztem meg. Az úton minden
állomás után állandóan figyeltem, hogy hányan maradnak még a vonaton. Végre megérkeztünk. Rajtam kívül csak a kalauzok szálltak ki. Az
állomáson még egy kicsit vártam, hátha valaki mégiscsak jön be a városba, de sajnos senki. Így aztán félve elindultam a vaksötétben a három
és fél kilométeres keramiton be a városba. Mindig jobban kezdtem félni.
Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy ahogyan én lépkedek, ugyan
úgy valaki, lépkedve jön utánam, ha megálltam a lépések zaja is elmaradt. Már kivert a verejték, amikor rájöttem, hogy ezt a zajt a csajkám
okozza a hátizsákom tetején. Végre elértem az állomási út azt a részét,
ahol voltak már házak és ahonnan már ki volt világítva az út. Itt újból
megfogadtam, hogy nekem elegem volt a táborozásból és soha többé
nem megyek. Az új iskolaév kezdete előtt egy kicsit gondolkodtam, azután megint jelentkeztem és azóta is mindig, ha lehetett voltam nyáron
cserkésztáborban.
Fatter Imre, öregcserkész

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
„Akit úgy szerettünk, búcsú nélkül ment el,
hirtelen halálod szívünknek nagyon fáj,
Te voltál mindenünk, örök sebet hagytál.”

Szomorú, fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékeztünk 2012. április 9-én,
halálának 1. évfordulóján szeretett
családtagunkra

Szabó Viliamra
Emlékét szívében őrző családja.

Örök hálával
és
nagy szeretettel
emlékezünk
drága szüleinkre,

„Szerettünk volna sokáig szeretni, míg
élünk, nem fogunk feledni.”
Fájó szívvel emlékezünk halálának első
évfordulóján

Sukupčák Rolandra
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző szerettei

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban sem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és mindenkit szerettél,
Nem haltál Te meg, csak pihenni mentél.”

Halálának első évfordulóján, 2011.
április 11-én fájó szívvel emlékeztünk
drága halottunkra,

Hnizda Sándorra
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá ezen a szomorú
évfordulón. Emlékét szívükben őrzik: szerető felesége, fia és unokája,
húga családjával, sógora családjával, barátai, Ráczkó család, Kovács
család és az egész rokonság.
„Téged elfelejteni soha nem lehet,
Sajnos meg kell tanulnunk élni nélküled.
S lehet, hogy nélküled is eljön a tavasz,
De bármilyen szép is, már nem lesz ugyanaz.”

Fájó szívvel emlékeztünk április 24-én
halálának második évfordulóján

Tamás Jánosra
Kuczman Ferencre és
Kuczman Erzsébetre

haláluk 18. valamint 1. évfordulóján.  Családjuk

Szerető családja

Riadková inzercia - Apróhirdetés
-Párkányban lakás kiadó. Tel.: 0905 559 903
-Kiadó 3 kisszobás lakás hosszú távra. Tel.: 0905
288 209
-Dám do dlhodobého prenájmu malý 3-izbový byt.
Tel.: 0905 288 209
-Bérbe adom bútorozott, konyhával felszerelt garzon lakásomat a Teraszok I. lakótelepen Párkányban. Tel.: 0907 210 410
-Ponúkam úvery na bývanie, spotrebné úvery, prefinancovanie hypotéky a najnižšie úrokové sadzby.
Tel.: 0911 166 047
-Párkányban eladó egy szobás lakás, balkonnal. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0907 348 940
-V Štúrove predám 1 izbový byt s balkónom v
OV. Cena dohodou – mám aj nábytok. Tel.: 0907
348 940
-V Ľubej predám starý dom, cena dohodou. Tel.:
0907 348 940
-Libádon eladó öreg ház. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 348 940
-Príjmem brigádikov, študentov aj penzistov do bufetu na kúpalisku Vadaš ako kuchári, čašníci. Tel.:
0915 740 408
-25 áron lévő családi ház, építési telekkel eladó Garamkövesden. Tel.: 0904 546 111, 0907 490 013
-V Kamenici nad Hronom predám rodinný dom so
stavebným pozemkom na 25 árovej rozlohe. Tel.:
0904 546 111, 0907 490 013
-Predám 4 izbový byt v Štúrove na Bartókovej ulici.
Tel.: 0918/175 814
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905
983 602
-Eladó 2 szobás lakás. Tel.: 0915 441 628
-2-izbový byt na predaj. Tel.: 0915 441 628
-Kiadó egy szobás lakás Párkányban. Tel.: 0905
929 949
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