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Hírek az áprilisi testületi ülésről
Nyugodt hangulatban zajlott a legutóbbi testületi ülés Párkányban.
Szó esett lehetséges bicikliútról, a lakótelepi parkolásról, a város
költségvetéséről, az óvodák nyári nyitva tartásáról és a könyvtár
költözéséről is.
Lengyel Attila a képviselői felszólalások során arról érdeklődött, nem
lehetne-e az egyirányú Szent István utcán a forgalommal szemben lévő
sávban kerékpárutat kialakítani. Ezzel megoldódna sokak bosszúsága:
az egyirányúsítás miatt a városba két keréken igyekvőknek (amennyiben
betartják a közlekedés szabályait) nagyot kell kerülniük (szerk. megj.).
Oravec Ján, polgármester válaszában elmondta, erre nincs lehetőség. A
járási közlekedésrendészet szakemberei megvizsgálták a terepet és arra
a megállapításra jutottak, hogy nem férne el a bicikliút. A szlovákiai
előírások szerint ugyanis nem elég táblával kijelölni egy ilyen szakaszt
(külföldön elegendő), hanem sávot kell kialakítani és ennyi hely a parkoló autók miatt nincs már az aszfalton. A parkolóhelyekre a temető
miatt is szükség van. Kiderült az is, hogy a városban lévő buszpályaudvar melletti piac területe felszámolásra vagy eladásra kerül.
Az óvodák nyári nyitva tartásával kapcsolatosan elhangzott, idén valószínűleg csak
július 15-ig várják a gyerekeket. Vitkó Andrea, az önkormányzat kulturális, ifjúsági és
sportbizottságának elnöke szerint ki kellene
tolni ezt az időpontot. „2010-ben júliusban
és augusztusban is nyitva voltak az óvodák,
júliusban mindenképpen szükség van rájuk”hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az igények
felmérése tavaly későn történt, májusban
már a legtöbben betervezik a nyári szabadságukat, korábban kell a szülőkkel egyeztetni,
hogy ők és az óvodák is időben tudjanak tervezni. A polgármester az elmúlt évek adataira hivatkozva elmondta, a szünidő első két
hetében van a legnagyobb igény az óvodák
működésére, utána csökken a gyerekek létszáma. Hozzátette: ezt tartja a leggazdaságosabb és egyben legésszerűbb megoldásnak is. Gondolni kell a nyári
karbantartásra és arra is, hogy az óvónőknek is vannak gyermekei, nekik
is ki kell venni a szabadságukat.
Szóba került a parkoló autók problémája is. Karakán Gábor, a területfejlesztési bizottság elnöke arra figyelmeztetett, a lakótelepeken lakóknak
nagy problémát okoznak az illetéktelenül parkolók, s a nem használt autóikat hosszú távon ott tárolók. Az ilyen autókból tavaly négyet vontattak el. Bonyolult folyamatról van szó, le kell nyomozni, kié, elvontatni,
elraktározni – magyarázta Slabáková Kornélia, alpolgármester.
Vitkó Andrea a sétálóutca állapotára hívta fel a figyelmet. Kifogásolta,
hogy a tisztítógép a tél beállta óta nem járt a korzón és a Turisztikai
Információs Iroda sincs nyitva, ráadásul a honlapja nincs frissítve. „A
térkő süllyed, a padok töröttek, gond van a közvilágítással is” – sorolta a
képviselő. A polgármester szavai szerint májustól heti egyszer újra jár a
gép és hamarosan megkezdődik a kifogásolt dolgok felújítása is.
folytatás a 2.oldalon

Aprílové zasadnutie mestského
zastupiteľstva
Posledné zasadnutie štúrovského mestského zastupiteľstva prebiehalo v pokojnej atmosfére. Hovorilo sa o možnej ceste pre cyklistov, o parkovaní na sídlisku, o mestskom rozpočte, otváracej dobe
škôlok v letných mesiacoch a aj o sťahovaní knižnice.
V rámci poslaneckých vystúpení sa Attila Lengyel zaujímal, či by sa
na jednosmernej ulici Svätého Štefana nedala vytvoriť v protismernom
pruhu cesta pre cyklistov. Vyriešila by sa mrzutosť mnohých občanov.
Kvôli jednosmernosti musia cyklisti smerujúci do mesta (ak dodržia
predpisy) robiť veľkú obchádzku (pozn. redakcie). Ján Oravec vo svojej
odpovedi uviedol, že na to nie je možnosť. Odborníci okresného riaditeľstva dopravnej polície preskúmali daný úsek a zistili, že cesta pre
cyklistov by sa nezmestila. Podľa slovenských predpisov nestačí takýto
úsek (v zahraničí to postačuje) vyznačiť iba tabuľou, ale musí byť vytvorený aj jazdný pruh. Kvôli vytvoreným parkovacím miestam toľko
miesta na asfalte už nezostáva. Parkovacie miesta sú kvôli cintorínu potrebné. Vysvitlo aj to, že trhovisko vedľa autobusovej zastávky pôjde do
likvidácie alebo na predaj.
Materské škôlky budú v lete pravdepodobne
otvorené iba do 15. júla. Podľa Andrey Vitkóovej, predsedkyne komisie kultúry, vzdelávania
a športu, by sa termín mal predĺžiť. „V roku
2010 boli škôlky otvorené v júli aj v auguste,
ale hlavne v júli sú ešte potrebné” - zdôraznila
a dodala, že prieskum potreby bol vlani urobený neskoro. V máji má už väčšina naplánovanú
letnú dovolenku. S rodičmi sa treba skorej dohodnúť, aby aj oni, aj škôlky mohli včas plánovať. Primátor odvolajúc sa na skúsenosti z
posledných rokov povedal, že v prvých dvoch
týždňoch prázdnin je najväčší záujem o činnosť
škôlok, potom sa počet detí zníži. Dodal, že toto
riešenie pokladá za najhospodárnejšie aj najjednoduchšie. Treba myslieť aj na letnú údržbu a
aj na to, že aj učiteľky materských škôlok majú
deti, aj oni potrebujú čerpať dovolenku.
Hovorilo sa aj o probléme zaparkovaných áut. Gabriel Karakán upozornil na problém obyvateľov sídlisk, ktorý im spôsobujú neoprávnene dlhodobo parkujúce a nepoužívané autá. „Vlani odtiahli štyri takéto
autá. Jedná sa o zložitý proces, treba vypátrať komu auto patrí, odtiahnuť, uskladniť“ – vysvetľovala zástupkyňa primátora.
Andrea Vitkóová upozornila na stav pešej zóny. Namietala, že upratovacie auto nebolo na pešej zóne od príchodu zimy, turisticko-informačná kancelária je zatvorená a neobnovuje sa ani jej internetová stránka.
„Dlažba sa prepadáva, lavice sú polámané, problém je aj s osvetlením” vymenovala ďalšie problémy poslankyňa. Podľa slov primátora od mája
týždenne bude chodiť upratovacie auto a čoskoro sa začnú aj opravy
spomínaných vecí. Riaditeľ Vadašu Endre Hogenbuch k internetovej
stránke povedal, že čoskoro sa na sieť dostanú nové informácie. László
Szigeti dodal, že lavice v zlom stave sú aj na Gaštanovej ulici. Ján Oravec sľúbil, že sa vyrieši aj tento problém.
pokračovanie na 2. strany
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KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ
folytatás az 1. oldalról

Hogenbuch Endre, a Vadas Kft. igazgatója a honlappal kapcsolatosan
elmondta, hamarosan felkerülnek az új információk. Rossz állapotban
lévő padok a Gesztenye utcában is vannak – szólt hozzá Szigeti László, a pénzügyi bizottság elnöke. Oravec Ján ígérte, meg lesz oldva ez a
probléma is.
Vitkó Andrea arra is felhívta a figyelmet, hogy a városházi tervekben a
könyvtár költözésével kapcsolatos határidőként június 30 szerepel, ez
azonban nem tartható. A dátumot 2012. szeptember 30-ra módosították.
A polgármester ezzel kapcsolatosan elmondta, a projektre és a közbeszerzésre várnak, mely után következhet a valós munka. „És pénz is
kellene” – fűzte hozzá.
A város tavaly évi költségvetésével kapcsolatosan Szigeti
László szólalt fel. Mint mondta, a 2011-es zárszámadás vállalható, múlt év nyarán nem így nézett ki a helyzet. „Körülbelül 225 ezer euró a hiány, ezt tartani tudjuk, de tudatosítanunk kell, hol szorít a cipő. Például az adóbevételek 96
százaléka van csak teljesítve, a gazdasági eredmény 2010 óta
negatív. Jobban oda kell figyelni, hatékonyabban pályázni. 4
millió euróval csökkent a város vagyona is, igaz, ingatlanok
is kerültek eladásra. A hitelek összege is magas” – bontotta
ki a költségvetés egyes tételeit Szigeti. Oravec Ján a városi
vagyonra reflektálva leszögezte, ingatlanok kerültek át városi
cégekhez, intézményekhez. Az Enerbyt városi házkezelőnek
2,3 millió euróval emelték a vagyonalapját, a szabadidőközpont megkapta a teraszoki épületet. „A városnak nincs
kommersz hitele, csak garanciát vállalt a Vadasnak, telekkel
kezeskedik. Ez azonban a város lehetőségeit is szűkíti, erre
azonban már megvan a meg-oldás” – érvelt Oravec. A következő ülésen,
mely július 3-án lesz, a városháza azt javasolja majd az önkormányzati
képviselők számára, hogy a telkeket tegyék át a Vadas Kft. vagyonába.
A polgármester szerint egyébként a város az év első 4 hónapjában érkező pénzek alapján jól áll, s éppen a május-június az, amely az állam
által térített részadók szempontjából kritikus. Ezért racionálisan állnak
a költségvetéshez, még annak ellenére is, hogy plusz pénzekkel rendelkeznek. „A város több intézményről köteles ma gondoskodni, mint azt
10-20 évvel ezelőtt tette. Ekkor jóval több pénzt, akár a mai kétszeresét
is fejlesztésekre tudta költeni” – emlékezett Oravec.
Újra terítékre került a Convertis kontra város telekeladási ügy, melyet
már egyszer jóváhagyott a testület, azonban az adás-vétel mégsem
született meg. Ismételten jóváhagyták a telek értékesítését.
K.-Sz.É

Poďakovanie - Köszönet
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorý sa zapojili
do zberu uzáverov pre Tomáška zo Salky. Umelých vrchnákov, ako to
dokazuje aj fotka, sa nazbieralo obrovské množstvo. Ako sa ukázalo,
školy (napr. Adyho škola, ktorá nazbierala za batožinový priestor auta,
alebo kamenínska základná škola), klub dôchodcov, pracovníci bratislavského Volkswagenu, okolité obce (Búč a Nová Vieska priniesli viac
vriec), niektoré paneláky, spoločnosti a nie v poslednom rade množstvo
zberačov sa spojilo pre túto akciu. Všetkým patrí vďaka!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bekapcsolódtak a szalkai Tamáskának szervezett kupakgyűjtő-akcióba. A műanyag, újrahasznosítható tetőkből, mint ahogy azt a mellékelt fénykép
is igazolja, rengetek gyűlt össze. Mint kiderült, az iskolák (például az
Ady-suli, aki egy autó csomagtartónyi kupakot gyűjtött össze, vagy a
kéméndi alapiskola), a nyugdíjas klub, a pozsonyi Volkswagen dolgozói, a környékbeli falvak (Búcs és Kisújfalu több zsáknyit hozott) is
összefogtak, egyes panelházak, társaságok és nem csoportosan gyűjtők
tömkelegéről már nem is beszélve. Mindannyiuknak köszönet jár!

05/2012
pokračovanie z 1. strany

Andrea Vitkóová pripomenula aj to, že v plánoch mestského úradu je
sťahovanie knižnice v termíne do 30. júna. Tento termín však nemožno
dodržať. Dátum upravili na 30. septembra 2012. Primátor vo veci dodal,
že čakajú na projekt a výberové konanie, potom môže nasledovať skutočná práca. A na záver dodal: „Aj peniaze by boli potrebné.”
Vo veci vlaňajšieho rozpočtu mesta sa k slovu prihlásil László Szigeti.
Koncoročný uzáver je prijateľný, vlani v lete situácia nevyzerala takto.
„Strata je približne 225 tisíc eur, to vieme udržať, ale musíme si uvedomiť, že kde nás tlačí topánka. Napríklad je splnených iba 96 percent príjmu z daní. Hospodársky výsledok je od roku 2010 negatívny. Musíme si
dávať väčší pozor, efektívnejšie sa zúčastňovať konkurzov. Aj mestský
majetok sa znížil o 4 milióny eur, samozrejme sa dostali aj nehnuteľnosti
na predaj. Aj súčet úverov je vysoký” - doplnil jednotlivé body
rozpočtu Szigeti. Ján Oravec reflektoval na mestský majetok a
konštatoval, že nehnuteľnosti sa
dostali k mestským podnikom a
inštitúciám. Imanie Enerbytu sa
zvýšilo o 2,3 miliónov eur. Centrum voľného času dostalo budovu na Terasách. „Mesto nemá
komerčný úver, je iba garantom
Vadašu, ručí pozemkom. Toto
však zníži možnosti mesta, na
to však už máme riešenie”, vysvetlil Oravec. Ako riešenie bude
na ďalšom zasadaní mestského
zastupiteľstva, ktoré bude 3. júla, mestský úrad členom zastupiteľstva
navrhovať, aby pozemky delimitovali do majetku Vadas s.r.o..
Podľa primátora je na základe prísunu peňazí počas prvých 4 mesiacov
na tom mesto dobre. Práve máj a jún sú z hľadiska úhrady častí daní
štátom kritické. Preto je ich postoj k rozpočtu racionálny, a to aj napriek
tomu, že majú aj peniaze do plusu. Mesto je povinné starať sa o viac inštitúcií, nie tak, ako to robilo pred 10-20 rokmi. Vtedy mohlo oveľa viac
peňazí, niekedy až dvojnásobok, využiť na rozvoj. Opäť sa na stôl dostala vec Convertis kontra mesto, ktoré už raz zastupiteľstvo schválilo, ale
predaj sa neuskutočnil. Opätovne odsúhlasili predaj pozemku.
Preklad g.p.
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Tisztelt lakosok!

Vážení spoluobčania!

Naponta termelünk hulladékot. Ezt mindannyian, otthoni szemeteseink
alapján is látjuk, melyeket rendszeresen ürítünk. Hatalmas mennyiségű
szemétről van szó. Ha a bárminemű kommunális hulladéknak fenntartott edénybe öntjük az „otthoni kukánkat“, megsemmisítésre kerül szemetünk. A kidobott dolgok nagy része azonban ma már újrahasznosítható, mely folyamat során a szemét alapanyagként felhasznáható - új
dolgok készülhetnek belőle.
Párkányban, a tavalyi év során 4147 tonna hulladék gyűlt össze. Ebből
az osztályozott szemét mennyisége: 25 tonna műanyag flakon, 31 tonna
papír és 13 tonna üveg. Ez személyre lebontva 2,32 kg műanyag flakont,
2,87 kg papírt és 1,2 kg üveget jelent. Érdekességképpen megemlítjük,
hogy a szlovákiai országos kimutatás lakosonként a következő: 3,38 kg
műanyag palack, 8,30 kg papír és 7,19 kg üveg.
Mindannyian tudunk segíteni! Válogassuk a szemetet, hogy újrahasznosíthassuk, komposztálhassuk azt!
A lakótelepeken gyűjtőedények vannak kihelyezve az osztályozott hulladék számára, melyek sárga és kék színűek.
A műanyagot az ezzel foglalkozó üzemekben osztályozzák, majd
előkészítik az újrahasznosításra. Olyan törmelék készül belőle, amely új
termékek gyártására használható fel.
A sárga színű edények a műanyag és PET palackok gyűjtésére szolgálnak. A műanyagok a nagyobb szenynyeződésektől
mentesen, a palackok és más csomagolóanyagok pedig
összenyomva kerüljenek a tárolóe-dénybe.
Ide tartoznak: PE (polyetylén): színes fóliák, táskák,
zacskók, kannák, kozmetikai és tisztító szerek flakonjai,
rekeszek; PET (polyetyléntereftalát): üdítők, szörpök,
növényi olajok flakonjai; különböző műanyag edények,
játékok, csomagoló anyagok.
Nem tartoznak ide: kémiai anyagokkal és olajokkal szennyezett-, vagy többrétegű csomagolások, nagymértékben
szennyeződött (földes, festékes) műanyagok, gumik, stb.

Každý človek denne vyprodukuje určité množstvo odpadu. Sami to vieme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný. Je to však ohromné množstvo odpadu. V prípade, že sú uvedené
odpady vhadzované do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad,
budú spoločne s ním v ďalšom procese nakladania zneškodnené (skládkovaním). Väčšinu z uvedených odpadov však už dnes vieme znovu
využiť v procese výroby ako tzv. druhotnú surovinu. Odpad vieme materiálovo zhodnotiť – recyklovať. V procese recyklácie vznikajú z pôvodných odpadov nové veci.
V Štúrove v minulom roku z 4 147 ton vyprodukovaného komunálneho
odpadu sa vytriedilo len 25 ton PET fliaš, 31 ton papiera a 13 ton skla,
t.j. na 1 obyvateľa sme vytriedili 2,32 kg PET, 2,87 kg papiera a 1,2
kg skla. Pre zaujímavosť, ročné množstvo vyseparovaných komodít na
jedného občana SR je 3,38 kg PET, 8,30 kg papiera a 7,19 kg skla.
Každý z nás môže pomôcť! Separujme odpad pre recykláciu
a kompostovanie!
V bytovej zástavbe sú rozmiestnené kontajnery na triedený odpad, a to:
žltý a modrý kontajner.
Plasty sa v spracovateľských firmách triedia a pripravujú sa na ďalšie
spracovanie. Vyrábajú sa z nich drte, ktoré sa využívajú pri tvorbe nových produktov.
Nádoby žltej farby sú na zber plastov a PET fliaš. Plasty by sa
mali vhadzovať opláchnuté od hrubých nečistôt a PET fľaše
a iné duté obaly zdeformované stlačením.
Patria sem: PE (polyetylén): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov,
prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov,
sirupov, rastlinných olejov; a rôzne plastové nádobky a hračky;
obaly kozmetických výrobkov.
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami),
podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Papír – ezt a fajta osztályozott hulladékot leginkább
az írott sajtó termékei képezik. A természetben néhány hónap alatt lebomlanak. A szelektálással spórolunk az alapanyagon – pl. fa, és nem károsítjuk
a levegőt, nem pocsékoljuk az energiát. Az osztályozott papírból csomagolóanyag, toalett papír, karton doboz készül. Olyan termékek ezek, amelyekkel
üzletláncaink többségében találkozhatunk.
Ide tartoznak: újságok, magazinok, füzetek, levelek, könyvek, irodai papír, dobozok, borítékok,
szórólapok, katalógusok, telefonkönyvek, plakátok, képeslapok, krepp
és csomagoló papírok.
Nem tartoznak ide: műanyag-, rétegelt csomagolások, alumíniumot
tartalmazó fóliák, fagyasztott termékek csomagolásai, cigarettás dobozok, koszos-zsíros papírok, indigó és hasonló hulladék.

Papier - noviny a časopisy predstavujú jednu zložku komunálneho odpadu, ktorá sa v súčasnosti separuje. V prírode dôjde k ich rozloženiu v
priebehu niekoľkých mesiacov. Separovaním papiera sa šetria primárne
suroviny – drevo, neznečisťuje sa ovzdušie a šetria sa energie. Z vyseparovaného papiera sa vyrábajú obalové papiere, s ktorými sa stretávame v obchodných reťazcoch pri balení výrobkov, alebo potravín.
Vyrábajú sa tiež toaletné papiere, kartóny, ktoré pre svoju funkčnosť
nevyžadujú vysokú kvalitu.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky,
letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Szeretnénk figyelmeztetni a családi házak lakóit is, hogy a lekaszált fű
nem való a kommunális hulladéknak fenntartott szemetes edénybe.
Ezért arra kérjük Önöket, hogy ne helyezzék bele, mert a zöld hulladék
elhordását nem takarja a szemétdíj. Ajánljuk, alakítsanak ki komposztálókat.

Ďalej by sme chceli upozorniť obyvateľov v rodinných domoch, že pokosená tráva a zelený odpad zo záhrad nepatrí do nádob komunálneho odpadu. Preto Vás žiadame , aby ste ich ani nevykladali na verejné priestranstvo, nakoľko zelený odpad nie je súčasťou komunálneho
odpadu a jeho odvoz nezahŕňa miestny poplatok za TKO. Navrhujeme
zriadiť malé kompostárne do vlastných záhrad.

Városunk lakóinak együttműködése a hulladék szelektálása terén gazdaságilag is hasznot hozhat, kevesebb szemetet kell elhordani, mely
következtében kevesebbet kell költeni annak megsemmisítésére. De
csak abban az esetben, ha Párkány lakói megértik a szelektálás értelmét
és mikéntjét.
VÁLJUNK PÉLDÁVÁ MÁSOK SZÁMÁRA!!!
A tevékenységünkről a város honlapján – www.sturovo.sk – és a Párkány és Vidéke havilap oldalain fogjuk tájékoztatni Önöket.
Párkányi Városi Hivatal
-Dám do dlhodobého prenájmu malý 3-izbový byt.
Tel.: 0905 288 209
-Predám kompletne
zrekonštruovaný 3-izbový byt
2
v rozlohe 78m na Štefánikovej ulici, 1. poschodie.
Tel.: 0905 140 147
-Predám 3-izbový byt na ul. Rákócziho v Štúrove, 6.
poschodie, byt je v OV. Cena dohodou. Tel.: 0905
876 088
-V Kamenici nad Hronom predám rodinný dom so
stavebným pozemkom na 25 árovej rozlohe. Tel.:
0904 546 111, 0907 490 013
-25 áron lévő családi ház, építési telekkel eladó Ga-

Spolupráca všetkých obyvateľov mesta pri triedení odpadu a hlavne jeho
správne pochopenie a vykonávanie môže byť aj významným ekonomickým prínosom, predovšetkým v znížení objemu vyvážaného odpadu a
tým v znížení nákladov na jeho likvidáciu.
Môže! Áno, ale len vtedy, ak my, obyvatelia tohto mesta, pochopíme
zmysel a spôsoby separácie.
STAŇME SA PRÍKLADOM PRE OSTATNÝCH!!!
O všetkých pripravovaných aktivitách Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky mesta www.sturovo.sk a prostredníctvom
štúrovských novín ŠTÚROVO a okolie.
MsÚ Štúrovo

-Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt v centre
mesta, neďaleko hraničného prechodu. Informácie
po 18.00. Tel.: 036 752 38 36
-Eladó családi ház, garázs, műhely Szőgyénben. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0908 454 704
ramkövesden. Tel.: 0904 546 111, 0907 490 013
Dám do prenájmu nehnuteľnosti na pešej zóne. Tel.:
-Predám 4 izbový byt v Štúrove na Bartókovej ulici. 0903-645143.
Tel.: 0918/175 814
Bérbe adok ingatlanokat vállalkozási vagy lakhatási
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. Tel.: 0905 célokra a párkányi sétálóutcán. Tel.: 00-421-903983 602
645143
-Dám do podnájmu garáž na Terasach II. Tel.: 0902 Predám 2-izbový byt v Štúrove. Info po 18.00. Tel.:
094 212
0907 188 134

Riadková inzercia - Apróhirdetés
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Akcióban a párkányi „bobby”-k
Képünk a fizetett parkolási rend bevezetése után néhány nappal készült, információk szerint a sétálóutca végén található bank parkolója az ügyamikor a rend fekete ruhás őrei betartották a törvény betűjét, és a látvány feleknek ingyenes. Azt viszont egyelőre senki nem ellenőrzi, ki számít
ügyfélnek.
alapján büntettek, akiket büntetni lehetett.
Kép és szöveg: -péMás, nyugatabbra fekvő országokban a rendőrök először általában figyelmeztetnek, szóban útba igazítják a tudatlan állampolgárt, és csak
végső esetben adják a csekket. Természetesen ez az előzékeny magatartás nem növeli oly mértékben a város bevételét, hogy arra gazdaságilag
alapozni lehetne.
Az érem másik oldala, hogy városunk rendőrei sokszor segítőkészek a
városlakók gondjainak megoldásában, ám ezúttal a fenti, Tűzoltó utcában készült fotó mást bizonyít. Az említett városrész parkolási szempontból különösen „veszélyes”, mivel a sétálóutca végén, a bankok
kereszteződésében elhelyezett térfigyelő kamera szinte mindent lát, így
a környéken parkolni fokozottan veszélyes. Természetesen nincs olyan
paragrafus, ami alól ki ne lehetne bújni. Esetünkben meg nem erősített

Felújítják az esztergomi bazilika
körkilátóját

Rekonštrukcia vyhliadky na kupole
ostrihomskej baziliky

Május végére felújítják az esztergomi bazilika 150 éves körkilátóját.
Még az idén ajándékboltot és pénztárat alakítanak ki a déli toronyban épült légoltalmi fülke helyén és múzeumi kávézót rendeznek be
a második emeleten.
Horváth György, Magyarország legnagyobb templomának műszaki
referense kedden az MTI-nek elmondta, hogy egy 68 méter magasra
nyúló óriásdaruval juttatták fel a szükséges anyagokat a kupolát körbeölelő járda javításához. A szerkezetet új járófelületet
és biztonságos korlátot kap, mivel 150 évvel ezelőtt
nem a mindennapi forgalomra tervezve készítették.
A bazilika déli tornyában az ötvenes években légitámadások elleni óvóhelyként egy hatalmas vasbeton
hengert alakítottak ki, ezt már elbontották. A felszabaduló teret eredeti formájában állítják vissza, ott ajándékbolt és pénztár kap helyet.
A Prímási Levéltár elköltözésével a bazilika második emeletén 300 négyzetméternyi hely vált
szabaddá - tette hozzá Horváth György. A Dunára néző hatalmas, íves ablak előtt múzeumi kávézót rendeznek be és egy kisebb termet alakítanak ki előadások, kamara-kiállítások számára, emellett
önálló termet kap a bazilika építéstörténetét bemutató kiállítás.
A leendő kávézó és a kiállítóterem megközelítéséhez folytatni kell a lépcsőházat, mert azt Simor János püspök 1856-ban csak az első emeletig
építtette meg Hild Józseffel. A mostani átalakítás az 1995-ös földrengés
kárainak elhárítására is lehetőséget nyújt, akkor ugyanis megsérült a bazilika dunai főfala. Ennek „lehorgonyzására” most több tonna vasbetont
építettek be a második emeletre. A beruházások összes költsége meghaladja a 100 millió forintot - tette hozzá Horváth György.
Forrás: MTI

Do konca mája zrekonštruujú 150-ročnú vyhliadku okolo kupoly
ostrihomskej baziliky. Ešte tohto roku vytvoria darčekovú predajňu
a pokladňu v južnej veži na mieste protivzdušnej búdky, na druhom
poschodí zriadia múzejnú kaviareň.
György Horváth, technický referent najväčšieho kostola v Maďarsku
pre MTI povedal, že materiál potrebný na opravu dostali hore výškovým
žeriavom siahajúcim až do výšky 68 metrov. Konštrukcia dostane nové
bezpečnejšie zábradlie a chodník novú povrchovú
úpravu, nakoľko ho pred 150 rokmi neplánovali
na každodenné používanie. V južnej veži v 50tych rokoch vytvorili obrovský železobetónový
valec, ktorý mal slúžiť ako úkryt v prípade leteckých útokov. Tento úkryt úž rozobrali. Vzniknutý
priestor dajú do pôvodného stavu, miesto tu dostane pokladňa a darčeková predajňa. Odsťahovaním Primášského archívu sa na druhom poschodí
baziliky uvoľnilo 300 m2 – dodal György Horváth. Pred obrovským oblúkovým oknom pozerajúcom sa na Dunaj zariadia múzejnú kaviareň, k
tomu vytvoria jednu menšiu miestnosť na prednášky a výstavy. Pritom dostane samostatnú miestnosť aj výstava, ktorá predstaví stavebnú históriu baziliky. Ku kaviarni a výstavnej sále je
potrebné dobudovať schodisko, pretože biskup János Simor dal v roku
1856 postaviť Józsefovi Hildovi schodisko iba do prvého poschodia.
Súčasná prestavba umožní aj odstrániť škody vzniknuté zemetrasením
v roku 1995. Vtedy sa narušila hlavná dunajská stena baziliky. Na jeho
„ukotvenie“ zastavali do druhého poschodia viac ton železobetónu. Celkové výdavky investície presahujú 100 miliónov forintov – dodal k veci
György Horváth.
Zdroj: MTI, preklad g.p.
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Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s. a
munkabiztonságot komolyan veszi...

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s.
bezpečnosť berie vážne...

„Mi a legfontosabb az életben? Az egészség! Egészségesnek lenni.
Csak egészségesen tudunk teljes életet élni. 2012.április 27 - én ezekkel a szavakkal nyitotta meg Dirk Bösche a Smurfit Kappa Obaly
Štúrovo a.s. igazgatója a Munkabiztonság Világnapja alkalmával
rendezett nyílt napokat. Az óriási csarnok, amely korábban a volt
JCP ipari kombinát éttermeként szolgált, újból életre kelt a több
mint 180 főt számláló csoport zsivajától, melyet az alkalmazottak,
családtagjaik és rokonaik alkottak. A találkozó apropója komoly
volt, hiszen a vállalat nagy figyelmet és anyagiakat fordít a munkabiztonságra. A rendezők színes programmal várták vendégeiket,
hogy a napot színessé és érdekessé varázsolják.
A legkisebbeknek a gyermeksarokban az üdítők és pogácsák mellett
rajzlap, színes ceruza és egyéb érdekesség volt elkészítve. A hivatalos
megnyitó után orvos csoportok egészségügyi kivizsgálásra várták a vendégeket, így többek között megnézték a vérképet, a zsírarányt, hasznos
tanácsokat adtak, és átismételték, begyakorolták az elsősegélynyújtás
szabályait. A gyár alkalmazottainak a kíséretében 15 fős csoportok
nyerhettek betekintést a gyártócsarnokba. Röviden megemlíteném, hogy
a Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s. hullámpapír alapú csomagolóanyag
gyártásával és értékesítésével foglalkozik. A gyár a Smurfit Kappa
Group hullámpapír alapú csomagolást gyártó és forgalmazó világpiac
vezető csoport tagja. Mint régiónk egyik legkiemeltebb munkáltatója,
több mint 150 közvetlen munkahelyet biztosít, immár 1973 óta. Viszszatérve a látogatáshoz. Mivel a csoportok tagjai
gyermekek és családtagok voltak, a gyártási folyamat biztonsági okok miatt leállt. A gyermekek
feladatot is kaptak: a látogatás során szerintük
veszélyes helyzeteket kellett felfedezniük, majd
később finom édességek fejében papírra rögzíteni. A gyárlátogatás után, az épület előtt, a városi tűzoltóság tűzoltói várakoztak készenlétben.
Először egy veszélyesnek tűnő leereszkedést mutattak be a legmagasabb irodaház tetejéről. Ezt
követte a raklapokból összeállított látványos tűz
megsemmisítése. A tűzoltók szigorú felügyelete
alatt a vendégek oltották el a lángokat. Ez a feladat főleg a gyermekeket vonzotta, egy pillanatra valóra válthatták az
álmukat, tűzoltókká válhattak. Az ebéd és az ezt követő befejezés előtt
kisorsoltuk a „risk huntin game” (szabad fordításban „kockázat vadászat
játék“) nyerteseit. Ebben a játékban a résztvevők két olyan rajzot kaptak gyártási környezetből, melyek veszélyes helyzeteket, illetve körülményeket ábrázoltak. A játék lényege az volt, hogy legalább húsz ilyen
helyzetet találjanak a rajzokon. Végül a gyerekek is nagyon ügyes kockázatvadászoknak mutatkoztak, sok veszélyes helyzetet „levadásztak“.
A cégnek a rendezvény megszervezésére a munkabiztonság világnapján
kívül volt még egy apropója. Akkortájt, több mint 1550 munkabaleset
nélküli napot számlált a gyár. Ahhoz, hogy megértsük, ez a rendkívül
magasnak számító szám mit is jelent, nézzünk meg pár adatot a munkabiztonság területéről. Az Európai Unióban, minden 3 és fél percben,
munkájával összefüggő okokból meghal valaki. Minden 4 és fél másodpercben történik munkabaleset, mely személyenként több mint három nap munkakiesést eredményez. Úgy gondoljuk, szükségünk van az
olyan cégekre, melyek a piaci sikereken kívül nagy hangsúlyt fektetnek
a legfontosabbra – az alkalmazottaik egészségére és biztonságára.
Pár nappal később, 2012. május 8-án a cég igazgatója Párizsban átvehette a Smurfit Kappa Group 2011 év legbiztonságosabb gyárának járó
kitüntetést. Gratulálunk.
SZEéA

„Čo je najdôležitejšie v živote? Zdravie! Byť zdravý. Len v zdraví
sa dá užiť si život naplno.“ Týmito slovami otváral dňa 27.4.2012
Dirk Bösche, riaditeľ spoločnosti Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s.
deň otvorených dverí organizovaný k svetovému dňu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Obrovská hala, ktorá v minulosti slúžila ako jedáleň pre bývalé JCP sa opäť po dlhej dobe naplnila hlasmi
vyše 180 hostí tvorených zo zamestnancov, ich rodín a príbuzných.
Téma bola vážna, keďže spoločnosť bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci venuje veľa pozorností a prostriedkov. Napriek tomu organizátori pripravili bohatý program pre svojich návštevníkov, aby
ich zároveň aj zaujali a aj pobavili.
Pre deti bol od začiatku pripravený detský kútik s občerstvením a možnosťou kreslenia či iných aktivít. Po slávnostnom zahájení v samotnej
miestnosti čakali na návštevníkov lekárske tímy pripravené poskytnúť
základnú lekársku prehliadku s vyšetrením krvi, telesného tuku, poskytovaním odborných rád a s možnosťou zopakovania si podania prvej
pomoci . Zároveň pod vedením pracovníkov v 15 členných skupinách
sa všetci mohli pozrieť do výrobných priestorov spoločnosti. Pre krátke
pripomenutie Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s. pôsobí v oblasti výroby a predaja obalového materiálu z vlnitej lepenky. Je súčasťou nadnárodnej spoločnosti Smurfit Kappa Group, svetovým lídrom v tomto
segmente baliacich materiálov. Vytvára v regióne, ako jeden z najvýznamnejších zamestnávateľov, vyše 150 priamych pracovných miest už
od roku 1973. Ale vráťme sa k prehliadke. Keďže
skupiny počas prehliadky boli zložené aj z detí
a rodinných príslušníkov, samotná výroba bola
pozastavená z bezpečnostných dôvodov. Deti boli
pred prehliadkou požiadané, aby si všímali prípadné nebezpečné miesta v priestoroch a svoje postrehy po skončení stvárnili na papieri. Odmenou boli
balíky plné sladkostí. Po prehliadke návštevníkov
pred budovou čakali pripravení hasiči mestského
hasičského zboru. Predviedli nebezpečne vyzerajúce zlaňovanie z vrcholu administratívnej budovy. Následne nadšení diváci mali možnosť pod
prísnym dohľadom hasičov uhasiť založený oheň
z paliet. Deti si tak trošku mohli splniť svoj sen a stať sa na pár minút hrdinskými hasičmi. Pred obedom a následným ukončením akcie sa
vyžrebovali víťazi súťaže risk hunting game – u (vo voľnom preklade
„poľovačka na riziká“). V tejto hre zúčastnení dostali dva obrázky z pracovného prostredia, kde boli znázornené nebezpečné situácie, konanie
pracovníkov. Súťažiaci mali za úlohu odhaliť dvadsať nebezpečných situácií na obrázku. Zaujímavosťou bolo, že aj deti sa ukázali ako úspešní
poľovníci nebezpečných situácií.
Spoločnosť okrem zdôraznenia dôležitosti bezpečnosti a zdravia pri
práci mala ešte jeden dôvod na organizáciu veľkej akcie. Oslavovala
totiž vyše 1550 dní bez pracovného úrazu. A čo to číslo presne znamená
si môžeme domyslieť po nasledovných štatistických údajoch z oblasti bezpečnosti. Každé tri a pol minúty zomrie niekto v EÚ z dôvodov
súvisiacich s prácou. Každé 4,5 sekundy dôjde v krajinách EÚ k pracovnému úrazu, v dôsledku ktorého musí zamestnanec ostať doma minimálne tri pracovné dni. Myslíme si, že potrebujeme vlajkonosičov, ktorí
okrem úspechov v podnikaní kladú veľký dôraz aj na to najdôležitejšie
– „zdravie svojich zamestnancov“. Pár dní neskôr dňa 8.5.2012 riaditeľ
spoločnosti mohol v Paríži prevziať ocenenie za celkovo najbezpečnejší
výrobný závod v skupine Smurfit Kappa Group za rok 2011. Blahoželáme.
SZEéA
Gymnázium – Gimnázium
Adyho 7, Štúrovo,
zverejňuje zámer prenajať časť
priestorov v budove školy s
výmerou2 :
2
2
13,00m , 62,72m
, 65,28m
,
2
2
62,15m , 11,38 m
vhodné na kancelárske účely ako
aj na prevádzkovanie školského
bufetu (minimálna cena
33,20 €)
2
20,00 m
plocha na reklamné účely
(minimálna cena 332,00 €/rok)
V prípade záujmu Vaše cenové ponuky
zasielajte v označenej obálke „NÁJOM“ na adresu: Gymnázium-Gimnázium, Adyho 7, 943 01 Štúrovo, do
02.07.2012 do 12.00 hod.
Bližšie info na tel. č.: 036/7511352,
e-mail: riaditelgymn@centrum.cz
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Súlyos fagykárok a gyümölcsösökben

Április 10-e környékén súlyos fagykárok keletkeztek a
gyümölcsösökben. A Párkányhoz közeli települések közül
azonban nem mindenhol pusztított egyformán a fagy.
A több órás -6 fok körüli hőmérsékletet a korai almafák virágai,
illetve a későbbi fajták bimbói is
megsínylették. „Fél kilométeres
sávokban tarolt a fagy, tehát lehet,
hogy tőlünk nem messze megmenekültek a gyümölcsösök” – mondta a
karvai Varga Géza almaültetvény-tulajdonos. A tízhektáros ültetvényen
jelentős károk keletkeztek, fajtától függően. „Leginkább a Rajka sínylette meg a mínuszokat, itt a termés 90 százalékát elfelejthetjük. A körte
80 százalékban károsodott. Összességében 20-30 százalékos terménykiesésről beszélhetünk” – tette hozzá az ültetvény tulajdonosa.
A bátorkeszieknek nagyobb szerencséje volt. Bohos Péter szerint sem
a kajszi- és őszibarackot, sem pedig az almát nem érintette a természeti
csapás, inkább a szilvafákon jelentkezett 50 százalékban a fagy okozta
terméskiesés. Mint elmondta, a környékbeli gazdáktól sem hallott túl
sok panaszt, így ők örülhetnek annak, hogy a fagykárok az ő területüket
kevésbé sújtották.
A manapság tapasztalt szélsőséges időjárási viszonyok mellett szinte
könnyelműségnek számít, ha a gazda nem biztosítja be magát. A kártérítésből ugyan nem lehet meggazdagodni, de mindenképpen minimalizálja a fagykár okozta anyagi kiesést. A karvai Varga Gézának is talán az
a szerencséje, hogy idén biztosította az ültetvényt. Reménykedik abban,
hogy a pénzügyi társaság fizeti a kárát. A mezőgazdasági biztosításokat,
melyek az előre nem látható természeti csapásokra vonatkoznak, körültekintően kell megkötni: nem lehet ugyanis mindent mindenféle kár ellen biztosítani. A terményeket így biztosítani lehet (biztosítótól függően)
jégverés, vihar, tűz, árvíz, felhőszakadás, tavaszi fagykárok ellen. Sok
esetben a biztosítás összege nem alacsony, ezért a legtöbb európai uniós
országban ezek megkötését az állam támogatja, legfeljebb 50 százalékos
hozzájárulással.
cz

7.

Idén kétszer tisztult a Duna-part
Lemezjátszó darabjai, italos üvegek és műanyag bejárati ajtó darabjai is voltak abban a
Duna-parton összegyűjtött szemétkupacban,
amit a városi könyvtár szervezésében körülbelül 30 önkéntes gyűjtött össze a csónakház
és a poliklinika közti partszakaszon. A könyvtár által minden évben megszervezett szemétgyűjtésben idén jóval többen vettek részt,
mint tavaly. Az április 28-ai gyűjtésen aránylag sok fiatal is volt, ami azt jelzi, hogy a felnövekvő generáció már egyre jobban törődik
a környezete tisztaságával. Enyhe keserűség,
hogy az önkénteseknek évről-évre mindig
akad munkája a szétszórt és a folyó által partra sodort hulladékok öszszegyűjtésével. Idén számos italos üveg került a zsákokba, tavaly pedig
szőnyeg és gumicsizma is előkerült. A lényeg, hogy azóta a begyűjtött
hulladék már nem csúfítja el a partot. A sikeres áprilisi rendezvényen
felbuzdulva a szervezők lapunk megjelenésének napján, május 26-án
egy második gyűjtést is megszerveztek.

Kép és szöveg: Koller Péter
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Čitateľský list: téma Sobieskeho ulica
Nedávno sa do rúk redakcie dostal čitateľský list. Autor listu sa sťažuje
na stav úseku Sobieskeho ulice (úsek od kultúrneho domu). Uverejňujeme jednotlivé časti listu.“Kedy môžeme očakávať rozhlas, poriadny,
použiteľný chodník na oboch stranách cesty, ktorý neobsadia autá stavebných firiem? Roznášanie reklamných letákov by sme si prosili aj
mimo obdobia prichádzajúcich volieb. Sľuby plynule prichádzajú. Nedá
sa všetko zakrývať tým, že keď sa dostavia Sobieski rezidencia, opeknie
aj ulica, pretože to potrvá ešte dobrých pár rokov. Udržiavať a rekonštruovať netreba len sídliská a ich okolie! Je ľahké nasťahovať sem ľudí
s horším sociálnym postavením. Ešte viac zničia obraz ulice, ukradnú
všetko s čím sa dá hýbať, dane a za odpad neplatia, pritom denný cirkus
je garantovaný. Aký obraz ponúka ulica tomu, kto sa tam práve prechádza? Život je aj za kultúrnym domom, ba aj nižšie! Týmto listom by som
chcel upozorniť na podobné problémy!“
Náš mesačník si vypýtal názor viacerých poslancov aj zástupcu primátora. Nasledujú ich odpovede.
Kornélia Slabáková:„Ak vyzerá situácia tak, ako je to opísané, nie je
to dobrý a vyhovujúci stav. Ja osobne som sa týmto problémom ešte nezaoberala. Ale sú na MsÚ príslušné oddelenia a v MZ príslušné odborné
komisie, ktorým riešenie tohto problému prináleží. Preto by som odporučila autorovi obrátiť sa nielen na poslancov, ale aj na MsÚ. Autor
má pravdu v tom, že asi až po dokončení Rezidencie by mohlo a malo
nastať výrazné zlepšenie vzhľadu danej lokality. Čo by sa mohlo dovtedy
upraviť, aké veľké investície by to boli, to už je práve na posúdení odborníkov, prípadne MZ. Myslím si, že je dobré, že autor tento problém
naznačil. A určite by bolo potrebné sa ním zaoberať”.
František Árendás: Stav viacerých ulíc a verejných priestranstiev
v Štúrove naozaj nie je vyhovujúci. Netýka sa to len ulice Sobieskeho.
Patrí sem aj Družstevný rad, Gaštanová ul., Lipová ul., Štefánikova ul.,
Železničný rad., ulica Pri garážach, Pri starej pošte, Dunajská - ktorá
je dokonca bez spevneného povrchu, Námestie pri štadióne, najdiskutovanejšia ulica je určite Nánanská cesta a mohli by sme menovať ďalšie
a ďalšie. Je pravdou, že Sobieskeho ulica je v poslednom období „ako
keby zabudnutá“, ale určite to má svoje objektívne príčiny. Vieme, že
v súčasnosti prebieha výstavba čističky odpadových vôd a s tým súvisiacej infraštruktúry aj na uvedenej ulici. V tejto lokalite sa ešte stále
relizuje projekt výstavby polyfunkčného komplexu a výstavba rodinných
domov, kde je nutné zabezpečiť napojenie na inžinierske siete, čo samozrejme súvisí so zásahom do verejnej komunikácie a chodníkov. Nebolo
by asi rozumné investovať zbytočne finančné prostriedky na rekonštrukciu chodníkov a cesty, pokiaľ tieto práce nie sú ukončené. Samozrejme,
týmto nie je vylúčené zaradenie rekonštrukcie Sobieskeho ulice do plánu
investícií mesta. Musíme si však uvedomiť, že stav mestských financií
nie je v ideálnom stave pre realizáciu všetkých investičných akcií v krátkom časovom horizonte a ak sa mesto nechce zadlžovať, určite je nutné
rozvrhnúť tieto investície na dlhšie obdobie a správne určiť priority na
základe odborných analýz. Jednou z možností, ako potrebné financie
získať, sú fondy z EÚ. Určite to nie je jednoduché a úspech vôbec nie
je zaručený, ale myslím si, že sú využívané na rozvoj nášho mesta nedostatočne.
K mestskému rozhlasu: Podľa mojich zistení na mestskom úrade sú zodpovední zamestnanci poverení preskúmať možnosti realizácie a výšku
potrebných finančných prostriedkov na rekonštrukciu zastaraného mestského rozhlasu a to nie len na Sobieskeho ulici, ale na celom území
mesta. Realizácia určite bude vyžadovať nemalé investičné náklady. MZ
sa touto témou bude určite v budúcnosti zaoberať. Viem, že som Vás
mojou odpoveďou určite neuspokojil a nevyriešil sa tým osud Sobieskeho ulice, ale dúfam, že v blízkej budúcnosti sa tieto problémy určite

vyriešia k spokojnosti obyvateľov tejto časti mesta a „stará ulica“ získa
späť svoju vážnosť.
Gabriel Karakán:
Otázka mestského rozhlasu bola už niekoľkokrát témou zasadnutí
mestského zastupiteľstva v uplynulom období (tu nemyslím iba na terajšie postavenie). Riešením problému by bola výmena starého nefunkčného zariadenia na moderný bezdrôtový systém na celom území mesta,
aj na stanici. Financovanie projektu by bolo formou konkurzu. Ak dobre
viem, zodpovedný odborník mestského zastupiteľstva už urobil kroky
vo veci. Bez finančnej podpory by sa to dalo uskutočniť len ako investíciu v tom prípade, ak by to mestské zastupiteľstvo zaradilo medzi
uskutočniteľné investície a samozrejme schválilo potrebné financie. To
však v súčasnosti nie je jasné, či by to išlo na ťarchu mestského rozpočtu
alebo formou úveru.
Otázka chodníkov tiež nie je pre nás novinkou. Spomínaná ulica však
ešte nemá konečnú tvár. Tu by som poznamenal, že tu neprebieha iba,
aj milým čitateľom spomínaná, stavba „Rezidencie“, ale aj dokončenie
„rodinných domov“. Tým, že by pred jednotlivými stavbami museli
rezať cestu a chodník, zničil by sa nový úsek chodníka. Ako príklad by
som spomenul ulicu Bocskaiho. Mohli ju skorej rekonštruovať, ale poškodila by sa pri stavbe obchodného centra. Ak aj tieto prekážky pominú,
stále ostáva otázka, z čoho vyplatí mesto popri terajšej finančnej situácii
túto investíciu. V prípade, že niekto parkuje na verejnom priestranstve,
poruší všeobecné záväzné nariadenie mesta, a v tom prípade je daný
postup riešenia.
Ľudí s horším sociálnym postavením nenasťahovalo mesto práve v
týchto dňoch. Mesto malo na tomto území vždy vo svojej nehnuteľnosti nasťahovaných ľudí s horším sociálnym postavením. To ste museli
vedieť aj vtedy, keď ste na tomto území kúpili pozemok. Vlastne ani
nerozumiem, prečo sa to pýtate. Pýtam sa aj ja, kto si môže vyberať
susedov? Asi by nevyzerali dobre v „panoráme“, lenže táto otázka nie
je len stavebného charakteru, ale aj sociálneho. Osobne mám jasno o
stave spomínaných nehnuteľností. S viacerými poslancami a zástupcami
Enerbytu sme prešli tieto nehnuteľnosti s cieľom, aby sme v prípade
potreby vedeli presne o ich stave. Napriek tomu: osobne navrhujem, aby
ste upresnenú požiadavku úradne doručili našej komisii, komisia mnou
navrhovanom programovom bode ho prerokuje, a dúfam, že vami spomínaná námietka bude vypočutá. K tomu je potrebné vedieť, že odborná
komisia má iba navrhovaciu možnosť smerom k mestskému zastupiteľstvu. Ale verím, že aj mestské zastupiteľstvo prerokuje vašu žiadosť.
Úplne súhlasím s tým, že nie len v okolí sídlisk treba udržovať poriadok,
no na to treba nájsť potrebné zdroje. Z hľadiska financií sa možnosti
mesta veľmi zúžili, preto všetky rozhodnutia treba viackrát premyslieť a
problematiku prešetriť z každej stránky. Aj v súčasnosti sa hromadí pred
nami dlhý zoznam investícií, a žiaľ, nevieme priniesť rozhodnutia, ktoré
by vyhovovali každému. V mene členov mojej komisie môžem povedať,
že my by sme boli najšťastnejší, ak by sme z hľadiska investícií mali
oveľa viac práce.
Preklad g.p.
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Olvasó levél: terítéken a Sobieski utca
Nemrégiben egy olvasói levelet kapott
kézhez szerkesztőségünk. A levél szerzője
a Sobieski utca egyes szakaszának (mely
a kultúrház után következik) az állapotára
panaszkodott. Az alábbiakban a levél némely részeit közöljük. „Mikorra várható
hangszóró, rendes, járható járda mind a
két oldalon, melyet a házépítők nem foglalnak el autóparkolónak? A reklámújságok rendszeres kihordását nemcsak akkor
kérjük, amikor választások jönnek, és arra
hívják fel a figyelmünket. Ígérgetések folyamatosan vannak. Azzal pedig nem lehet
takarózni, hogy mire kiépül a rezidencia,
megszépül az utca, mert az még jó pár évet
jelent. Nemcsak a lakótelepek környékét
kell rendben tartani, felújítani! A rosszabb
szociális helyzetűeket könnyű ide beköltöztetni. Még inkább tönkreteszik az utca
látképét, ellopják, ami mozdítható, adókat, szemétdíjat nem fizetnek,
a napi cirkusz pedig garantált. Milyen látványt nyújt az utca egy olyan
személy számára, aki éppen erre sétál? A kultúrház után, sőt még annál
lejjebb is van élet! Ezzel a levéllel szeretném felhívni a figyelmet az ilyen
problémákra!“
Lapunk több képviselő, és az alpolgármester véleményét is kikérte. Válaszaik következnek.
Slabáková Kornélia: „Ha a levélben leírtaknak megfelelő a helyzet,
nem jó és megfelelő állapotról van szó. Személy szerint még nem foglalkoztam ezzel a problémával. A városháza és a képviselő-testület is
rendelkezik olyan osztályokkal, illetve szakmai komissziókkal, amelyekre ezen ügy megoldása tartozik. Ezért azt javasolom a levél írójának,
hogy ne csak a képviselőkhöz forduljon a problémájával, keresse meg a
hivatal illetékes osztályát is. Az olvasónak igaza van abban, hogy talán
csak a rezidencia felépülése hozhat jelentősebb változást. Az, hogy mit
lehetne addig felújítani, hogyan és mekkora mértékű invesztíció szükségeltetik, a szakemberek asztala. Jó dolognak tartom, hogy a levél írója
jelezte ezt a problémát és mindenképpen kell vele foglalkozni”.
Árendás Ferenc: „Sajnálom, hogy az észrevételei nem egyenesen a
képviselő-testületnek, vagy a városháza érintett osztályainak voltak címezve. Párkány több utcája és köztere nincs elfogadható állapotban.
Ilyen a Sobieski utca mellett a Szövetkezeti sor, a Gesztenyefa-, Hársfa-,
Štefánik utca, Vasúti sor, Régiposta köz, Duna utca, s a legkritikusabb
állapotú Nánai utca. Igaz, hogy a Sobieski utca az utóbbi időben feledésbe merült, ennek azonban biztosan megvannak a maga objektív okai.
Tudjuk, hogy jelenleg is folyamatban van a víztisztító rendszer és a hozzá tartozó infrastruktúra építése a szóban forgó utcában is, mint ahogy
a polifunkciós komplexum és a családi házak kivitelezése is zajlik. Ezek
terhelik az utat és a járdákat is, ezért a munkálatok befejezéséig nem lenne ésszerű éppen most pénzt fektetni a járdák és az utak felújítására. Természetesen, mindez nem zárja ki, hogy az Öreg utca felújítása a város
beruházásainak terve közé kerüljön. Tudatosítanunk kell azonban, hogy
Párkány anyagi helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy minden szükséges
invesztíciót a közeljövőben meg tudjon valósítani, ezért meg kell határozni a fontossági sorrendet. Az egyik lehetséges megoldás a európai uniós pályázatok lehetnek, melyeket nem egyszerű megnyerni, a siker nem
garantált, mégis úgy érzem, hogy nem kellőképpen vannak kihasználva
városunk fejlődésére. Ami a hangszórókat illeti, a városháza illetékeseit megbízták azzal, hogy vizsgálják meg az elöregedett rendszer felú-

jításának lehetőségeit és anyagi vonzatát.
Ezzel a témával valamelyik testületi ülésen
biztosan foglalkozni fogunk, a felújítás nem
kis összeget fog igényelni.
Karakán Gábor: A városi hangszóró kérdése már jó párszor téma volt az elmúlt
időszak testületi ülésein (itt nemcsak a jelenlegi felállásra gondolok). A megoldást
a problémára az jelentené, ha az egész város területén, az állomást is beleértve, egy
korszerű vezeték nélküli rendszerre tudnánk
lecserélni az elavult, nem működő mostanit. Ennek pályázati úton történő lehetséges
finanszírozására, ha jól tudom, tett lépéseket a városi hivatal pályázatokért felelős
szakembere. Támogatás nélkül csakis beruházásként lehetne megvalósítani a cserét. Ebben az esetben a projektet a testület
besorolná a megvalósítandó beruházások
közé, illetve jóváhagyná a szükséges pénzösszeget, amit jelenleg nem
tudni, hogy a városi költségvetés terhére, illetve hitelből lenne-e folyósítva.
A járdák kérdése sem újdonság számunkra. Az érintett utca azonban
még korántsem nyerte el végleges arculatát. Itt jegyezném meg, hogy
nemcsak a kedves levélíró által említett „Rezidencia“ építése zajlik, hanem a „családi házaké“ is, míg mindez nem fejeződik be, tönkremenne az újonnan kiépített járdaszakasz. Példaként említhetném a Bocskai
utcát. Hamarább is felújíthattuk volna, de akkor károsodott volna a bevásárlóközpont építésekor. Amennyiben ezek az akadályok elhárulnak,
még mindig ott marad a kérdés, hogy a város jelenlegi anyagi helyzete
mellett miből is fizessük ki majdan ezt a beruházást. Abban az esetben,
ha valaki közterületen parkol, megsérti az ide vonatkozó általános érvényű városi rendeletet és ebben az esetben adva van az eljárás mikéntje.
A rosszabb szociális helyzetűeket nem a napokban költöztette be a város.
Ezen a területen mindig is voltak a város saját ingatlanjaiban elszállásolt rossz szociális helyzetűek. Ezt nyilván akkor is tudnia kellett Önnek,
amikor a területen vásárolt építkezési telket. Egyébként nem is értem,
miért kérdezi ezt. Hadd kérdezzek vissza, ki az, aki megválogathatja
a szomszédait? Nyilván, nem festenek jól a „látképen“, csakhogy ez
nemcsak építészeti kérdés, hanem szociális is. Személy szerint tisztában
vagyok az érintett ingatlanok állapotával. Több képviselőtársammal és
az Enerbyt képviselőivel helyszíni bejárást végeztünk. Mindazonáltal:
részemről javaslom, hogy kérelmét pontosítva, a hivatali ügyvitelnek
megfelelve, juttassa el bizottságunknak, mely az általam bevitt programpontban megtárgyalja azt, s remélem, hogy az Ön által kifogásolt
állapot meghallgatásra talál. Ehhez tudni kell, hogy a szakmai bizottságoknak csupán javaslati lehetősége van a képviselő-testület irányába, de hiszem, hogy a képviselő-testület is megvitatja az Ön kérelmét.
Teljesen egyetértek azzal, hogy nemcsak a lakótelepek környékét kell
rendben tartani, csak erre meg kell találni a megfelelő forrásokat is.
Pénzügyi tekintetben a város mozgástere, ami a beruházásokat illeti,
nagyon beszűkült, ezért minden egyes döntésünket alaposan mérlegelni
kell és mindenképp több szempontból kell megvizsgálni az adott problematikát. Jelenleg sem rövid az a jegyzék, ahol a ránk váró beruházások
sorakoznak, és sajnos nem tudunk mindenki számára megfelelő döntéseket hozni. A szakmai bizottságom tagjai nevében elmondhatom, hogy mi
lennénk a legboldogabbak, ha jóval több munkánk lehetne a megvalósuló beruházások figyelemmel kísérésével.

10.

KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

05/2012

Obnovený bazén hviezda, piesočnatá pláž, kúpanie sa za polovičnú cenu a aj
1. júna otvárajúce staré kúpalisko a podujatie „Vitaj leto“ vo Vadaši

Oficiálne slávnostné otvorenie tohtoročnej sezóny sa uskutočnilo dňa 27.
apríla na termálnom kúpalisku. Prví návštevníci mohli využiť vonkajšie
bazény a prvýkrát sa okúpať 28. apríla. V prvý deň otvorenia kúpaliska
boli okrem bezplatného vstupného sprístupnené aj tobogany, ktoré budú
inak v prevádzke od júna do konca augusta.
Bazén Hviezda dostal nielen novú tvár, ale pribudlo v ňom aj niekoľko
nových zážitkových prvkov. Starý kachličkový povrch vymenila špeciálna azúrovo modrá fólia, čím sa bazén stal nielen krajším, ale aj hygienickejším. Tento povrch je jednoduchšie čistiť, nie je náročný na údržbu
a šetrí aj prácu, čas a hlavne náklady. Návštevníkov však pravdepodobne
oveľa viac zaujíma, aké zábavné prvky vlastne vynovený bazén obsahuje. Pribudol vodný gejzír, masážne trysky (z dna bazéna púšťajú vzduch
do vody a vytvárajú príjemne masírujúce bublinky) a chŕliče v tvare palmy, ktoré sa návštevníkom postarajú o zážitok.
Júnové zmeny - Od júna budú tak ako po každý rok sprevádzkované aj
detský bazén a bazén lagúna a návštevníci budú môcť využívať aj nudistickú pláž. Od júna je v prevádzke aj toboganový park, ktorého cena sa
tento rok tiež nemení a ostáva na 4 eurách na celý deň. Tobogany môžu
využívať len osoby nad 150 cm a 40kg. Druhou novinkou tejto sezóny
je miestami tienená piesočnatá pláž, ktorá taktiež očakáva oddychu chtivých návštevníkov pri detskom bazéne od júna.
Pre tých, ktorí preferujú nerušený odpočinok, odporúčame staré kúpalisko, ktoré otvára taktiež 1. júna. Staré kúpalisko očakáva svojich návštevníkov s vlaňajšími cenami, to znamená, cena celodennej vstupenky
pre dospelých je 2,70 € a pre deti 1,30. Po 5-ej hodine za zľavnenú cenu
2,00 € a 1,00 €.
Otváracia doba a ceny: Od júna do konca augusta je termálne kúpalis-

ko otvorené denne od 9-ej do 20-ej hodiny. Staré kúpalisko je otvorené
od utorka do soboty od 9-ej do 19-ej hodiny a v nedeľu od 9-ej do 18-ej
hodiny, v pondelok je zatvorené.
Hlavná sezóna: jún – august:
Dospelý
7,00 € po 17. hodine 3,00 €
Deti (4-14,99rokov) 3,50 € po 17. hodine 1,50 €
Hostia 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 €
Kúpajte sa za polovičnú cenu
Radi by sme Vás opäť upozornili, že občania s trvalým bydliskom
v Štúrove si môžu zakúpiť permanentky na termálne kúpalisko za polovičnú cenu. Štúrovské permanentky si môžete zakúpiť v Turistickej
informačnej kancelárii, ktorá sa nachádza na pešej zóne. Otvorená je
v pracovné dni od 8-ej do 16-ej hodiny. Tel č. 75524009
Opäť „Vitaj Leto“ na parkovisku kúpaliska!
Letná terasa Valhalla by rada nadviazala na skvelú tradíciu otvárania
letnej sezóny, ktoré každý pozná pod názvom „Vitaj leto“, ktoré sa uskutoční 30. júna na parkovisku kúpaliska pred Letnou terasou Valhalla.
Prinesieme Vám staré dobré podujatie v novom šate. Popri vynikajúcich
jedlách a nápojoch si vychutnajte zábavný večer s viacerými skvelými vystúpeniami. Postupne vystúpia skupiny Display, Gold Life Music,
Jóvilágvan a na základe veľkého úspechu z vystúpenia v Hoteli Thermal
aj swingová skupina Group n Swing v čele so Štúrovčankou Rékou Mihályi. Program zakončí skvelou zábavou Roberto Best. Vstup je zadarmo! Všetkých Vás srdečne pozývame.
Vadaš s.r.o.

Megújult Csillag medence, árnyékos napozó, félárú strandolás és június 1.én nyitó Öregfürdő is várja párkányiakat a Vadasban
Az idei hivatalos szezon-nyitányra április 27.-én került sor a párkányi
termálfürdőben. Az idei első vendégek április 28.-án, szombaton vehették használatba a kültéri medencéket. A nyitás alkalmából nem csak a
belépés volt ingyenes, de a csúszdapark is üzemelt, amely egyébként
júniustól augusztus végéig működik folyamatosan.
A Csillag medence nemcsak felületében újult meg. A medence közepén egy pálmafának álcázott gejzír és az arra tekeredő vízköpő kígyók
várják vendégeinket. A medence szélén további vízágyúk teszik kellemesebbé a fürdőzést.
Júniusi változások
Júniustól ismét kibővül a látogatható medencék száma. Az első nyári
hónapban már a gyermek- és a hullámmednece is üzemel, illetve a fedett
uszoda nyitvatartási idejének változásával párhuzamosan megnyílik a
nudista napozó (fedett uszodához tartozó ülőmedencénél, bejárat a fedett uszoda mögül).
Szintén júniustól üzemel napi szinten a csúszdapark, melynek ára idén
is 4 euró egy napra. A csúszdaparkot 150 cm és 40 kg feletti személyek
használhatják.
Az idei év másik újdonsága, a helyenként árnyékolt, homokos napozó
is júniustól várja az árnyékban pihenni vágyókat a gyermekmedence
mellett.
A nyugodtabb pihenésre vágyókat június 1-től várja a dunaparti Öreg
fürdő. Városunk lakóinak kedvelt üdülőhelye a tavalyi árakon várja látogatóit, azaz felnőtteknek az egész napos belépő 2,70 €, gyerekeknek
1,30. Délután 5-től kedvezményes áron 2,00 € és 1,00 €.

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

Nyitva tartás és árak
Júniustól augusztus végéig a termálfürdő naponta 9-től este 8-ig tart
nyitva. A Duna-parti Öreg fürdő keddtől szombatig 9-től 19 óráig, vasárnap 9-től 18 óráig tart nyitva, a hétfő szünnap.
Főszezonon kívül: május, szeptember
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 €
Strandoljon féláron!
Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy a párkányi címmel rendelkezők féláron válthatják meg a fürdőbérleteket a Sétáló utcán található Információs Irodában. Az iroda hétköznaponként 8 és 16 óra közt tart nyitva,
telefonszáma: 75524009.
„Újra nyárnyitó a fürdő parkolóján“
A Valhalla nyári terasz (a fürdő bejáratánál) szeretné megidézni az egykori népszerű nyárnyitók hangulatát. A remek ételek és italok mellett a
színpadon a Display, Gold Life Music és Jóvilágvan zenekarok produkcióit élvezhetjük, és ismét Párkányban láthatjuk a nemrégiben a Hotel
Thermalban sikeres koncertet adó Group N Swing zenekart is, a párányi
Mihályi Rékával. A koncerteket és az estét ejjelig tartó mulatozás zárja,
amelynek záloga Roberto Best. A belépés ingyenes! Mindenkit sok szeretettel várunk.
Vadaš kft.
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Správy CVČ – A szabaidőközpont hírei

Az Ady suli Spanyolhonban

Štúrovská zlatá rybka 2012
CVČ v tomto školskom roku už po tretíkrát vyhlásilo výtvarnú súťaž
pod názvom Štúrovská zlatá rybka, do ktorej sa zapojili mat. školy MŠ
Adyho ul., MŠ Cirkevná Sv. Imricha, MŠ ul. Družstevný rad, MŠ Micimackó a tri zákl. školy ŠZŠ, ZŠ E. Adyho a ZŠ Štúrovo. Porota hodnotila 41 výtvarných prác. Cenu pre aktivitu a dosiahnuté výsledky udelila
škôlkam MŠ na ulici Adyho a pre MŠ Micimackó.
A Párkányi Szabadidőközpont 3. alkalommal hirdette meg a Párkányi
Aranyhalacska c. rajzversenyt, melybe a következő intézmények kapcsolódtak be: Ady u. óvoda, Micimackó óvoda, Sz. Imre Egyházi Óvoda,
Szövetkezet sor u. óvoda, az Ady Endre AI, ZŠ Štúrovo és a Speciális AI.
A szakmai zsűri 41 munkát értékelt. Az Ady u.-, és a Micimackó óvoda
a zsűri Sikeres óvoda és aktív részvétel díját vívta ki.
Laureát súťaže – Kiemelt díjazottak:
Viktória Némethová MŠ ul. Družstevný rad – Szövetkezet sor u. óvoda,Dávid Podhorský MŠ Micimackó óvoda
Výsledky internetového hlasovania – Az internetes szavazás eredménye: Petra Kačírová MŠ Adyho ul., Anna Tímea Molnár MŠ Micimackó óvoda, Lucia Peruteková ZŠ Štúrovo, Dávid Podhorský MŠ
Micimackó óvoda, Bence Szabó MŠ ul. Adyho.
Zber pet viečok – KupAKció
Centrum voľného času a AVE Štúrovo a.s. vyhlásili súťaž v zbere Pet
viečok pre miestne materské a základné školy. Zúčastnilo sa 5 materských škôl, a to: MŠ na ul. Adyho, MŠ na ul. Družstevný rad, MŠ na
ul. Lipovej, MŠ Micimackó, MŠ sv. Imricha, a 3 základné školy: ZŠ
Štúrovo, ZŠ Endre Adyho a Špeciálna ZŠ. Uzávierka súťaže bola 20.
apríla 2012. Vyhodnotenie sa uskutočnilo ku Dňu zeme, 24. apríla v
CVČ. So zasadením prvého stromčeka Stromu detí CVČ chce vytvoriť
novú tradíciu, a to každý rok zasadiť jeden strom, krík alebo kvety. Tým,
že sa o tieto rastliny treba pravidelne starať, veríme, že deti budú zodpovednejšie voči prírode a svojmu životnému prostrediu.
A tavalyi KUPAKCIÓ nagy sikerére való tekintettel a SZIK idén is bízott a gyerekek lelkesedésében. A párkányi óvodák és iskolák mind bekapcsolódtak a versenybe, a Speciális Alapiskola igazgatónője azonban
közölte, iskolájuk nem tud részt venni rajta. Ők ugyanis az egyik tanulójuk, Jakubík Tamáska részére gyűjtenek. A SZIK és a verseny szponzora,
az AVE Štúrovo a.s. vezetői a kupakok leadására kérték őket. Az eredményhirdetés napján, a teljes összegyűjtött mennyiséget, 1411,3 kg-ot,
Tamáska megsegítésére ajánlották fel, az AVE társaság vezetése további
1200 kg-ot adott. Köszönet mindenkinek!
Výsledky súťaže zberu PET viečok - A KUPAKCIÓ verseny eredményei
Materské školy – óvodák: I. miesto: MŠ sv. Imricha - Sz. Imre Egyházi
Óvoda, II.: MŠ Adyho - Ady utcai óvoda, III.: MŠ Micimackó óvoda,
IV.: MŠ Družstevný rad - Szövetkezet sor u. óvoda, V.: MŠ Lipová Hársfa utcai óvoda
Základné školy - alapiskolák: I. miesto: Špeciálna ZŠ - Speciális Al.,
II.: ZŠ Štúrovo - Szlovák tannyelvű AI., III.: ZŠ Endre Adyho - Ady
Endre AI.
Ceny riaditeľa CVČ – a SZIK igazgatójának díjai:
Z MŠ Micimackó óvoda: Vankó Tibor - Dávid Horvát, z MŠ na ul. Adyho - Ady u. óvoda: Denis Kluvánek, z MŠ na ul. Družstevného raduSzövetkezet sori óvoda: Jázmin Dikáczová, z Cirkevnej Materske škôlky
- Szent Imre Egyházi Óvoda: Simon Bence, z MŠ na Lipovej ulici - Hársfa u. óvoda: Vodicska Bence
Megatanec 2012
Dňa 11. mája 2012 sa uskutočnil VI. ročník obľúbenej súťaže Megatanec, ktorý CVČ Štúrovo vyhlásilo z príležitosti svetového dňa tanca
a športu. Aj tentokrát bol oň veľký záujem. Zúčastnili sa sólisti a skupiny okrem Štúrova a jeho blízkeho okolia i z Nových Zámkov, Marcelovej, Pribety, Patiniec, z Maďarska. Na javisku vystúpilo spolu 295
súťažiach so 42 choreografiami.
Titul Majstra Megatanca získali: Kisbojtár v kategórii ľudové tance, TS
Szőgyéni nagylányok - spoločenský tanec, Denisa Čičóová CVČ Štúrovo - mažoretkový šport, TS Valentínky pri ZUŠ F. Liszta Štúrovo – Zumba, Nagy Dávid Ostrihom - electro-boogie, Gábor Krajčír CVČ Štúrovo
– break, moderné tance: TS Enesáčik CVČ Nové Zámky, Barbara Szabó
Svodín, TS Cats CVČ Nové Zámky, TŠ A. Kiss Extrém Štúrovo
Druhé miesta boli udelené: TS Folck Rock – Kamenica n/Hronom ľudové tance, Duo Roberta Štugelová a Máté Meňhárt – Kamenica n/
Hronom - spoločenský tanec, TS Roztlieskavačky – Štúrovo - mažoretkový šport, TS Summer Girls - Salka – zumba, TK Golden dragons
– Štúrovo – break
Tretie miesto bolo udelené: TS TACATA pri ZŠ Gbelce - moderné tance
Ďalej boli udelené zvláštne ceny: Cena riaditeľa ZUŠ F. Liszta - TS
Atlantis Nyergesújfalu, Cena riaditeľa MsKS - TS Szőgyéni kislányok
Svodín, Cena riadateľa CVČ - TS Temptation Marcelová, Cena poroty
– MŠ Micimackó, Cenu diváka - TS TACATA GIRLS Gbelce, TS – Tanečná skupina
CVČ - Szabadidőközpont

Egy sikeres Comenius pályázatnak köszönhetően a párkányi
Ady Endre Alapiskola tanárai és
diákjai április folyamán öt napot
tölthetett Sevillában. A vállalkozás Spanyolország, Törökország,
Lengyelország és Szlovákia egyegy tanintézményének összefogásával jött létre az önkéntesség
jegyében. Munkánk célja, hogy
ráirányítsuk a fiatalok figyelmét a rászoruló emberekre, a segítségnyújtás fontosságára. Diákjaink spanyol családoknál voltak elszállásolva, ahol lehetőségük nyílt angolul kommunikálni. A kezdeti nyelvi
nehézségektől eltekintve diákjaink nagyszerűen boldogultak. Az első
két napot projektmunkával töltöttük. Megcsodálhattuk Sevilla gyönyörű
építészeti emlékeit és parkjait, lehetőségünk nyílt ellátogatni egy varázslatos kis spanyol falucskába, amely szűk utcáival és fehér házaival
elvarázsolt bennünket. Hazaérkezésünk után folytattuk a munkát, amelynek következő állomása májusban Törökország volt. Októberben mi
látjuk vendégül a fent említett három iskola tanárait és diákjait Párkányban. A projekt 2013-ban ér vége.
Szilva
Oznam CVČ - A szabadidőközpont programajánlata
Štúrovský deň detí na pešej zóne v sobotu, 2. júna o 9.00 hodine
Čakajú Ťa: súťažné hry, autíčka, tvorivosť, chodúlové divadlo, trampolína, skákaví
hrad a iné prekvapenia. Každý účastník dostane sladkosť, zmrzlinu a rôzne odmeny.
Hlavné ceny: detský mobil, vstupenka na 3D film, 5-dňový detský tábor.
Príď a stráv jedno krásne predpoludnie!
Párkányi gyermeknap a sétálóutcán, 2012. június 2.-án szombaton 9:00órától
Ami vár rád: szórakozás, játék, versenyek minden mennyiségben, gólyalábas-színház,
trambulin, ugrálóvár. Minden résztvevő édes jutalomban részesül. Fődíjak: gyermek
mobil, belépő 3D filmre, 5 napos nyári táborozás.
Gyertek el gyerekek, legyen ez a Ti napotok!

Zöld-hét az Ady Endre Alapiskolában
A tavasz megérkezésével, napról-napra változik a körülöttünk lévő
természet. Az osztálytermek megtelnek természetes fénnyel, meleg
levegő lopakodik be a nyitott ablakon, a látható fény szivárványszínei felváltják a borongós, szürke ködöt a levegőben. A tanulók feltöltődve ezzel az üde energiával, sokkal nyitottabbak, fogékonyabbak
az új ismeretekre. Áprilisban, a Zöld-héten iskolánk pedagógusai
ezt a remek hangulatot nagyszerűen hasznosították oktató-nevelő
munkájukban.
Rendhagyó, játékos foglalkozásokat szerveztek, melyek segítségével
bővítették diákjaik tájékozottságát a helyes életvitelről, a testi, lelki
egészségről, a környezetvédelemről és környékünk természeti kincseiről. Ebből az alkalomból a Földünket veszélyeztető globális ökológiai problémáról tartott érdekes előadást Mgr. Bodonyi Melinda tanárnő
a hededikes tanulóknak. A szelektív hulladékgyűjtésről RNDr. Bacsó
Péter tanár úr izgalmas beszédét hallhatták végzős diákjaink. Vízkvíz
vetélkedő során a vegyes korosztályú csapatok tesztek és egyszerű kísérletek segítségével mérték össze tudásukat a víz jelentőségéről, sokrétű
felhasználásáról, védelméről. Zárófeladatuk az volt, hogy rajzban fejezzék ki, hogy hat a bolygónkra a savaseső, az üvegházhatás, a víz körforgása. Az elkészült munkákat kiállítottuk az iskola folyosólyán. Ugyanitt
megtekinthetőek a fotópályázatra beküldött diákalkotások is, melyek
hűen mutatják be Párkány környékének egy-egy érdekes szegmensét.
Tanítani nemcsak az iskola falain belül lehet, az osztály küszöbét átlépve egy sokkal nagyobb és felszereltebb tanterembe - a természetbe érkezünk. A Duna-Garam torkolatánál a hatodik osztályos diákok a környék földrajzi elhelyezkedésével ismerkedtek meg, valamint alaposan
megvizsgálták a Duna vizét méréssel, szűréssel, mikroszkóppal, nagyítóval, a fák alatt kialakított mini laboratórium segítségével. Fantasztikus
élmény volt az alig észrevehető 1 mm-es vízibolha rák megfigyelése a
természetes élőhelyén, és a hatást csak fokozta, amikor 60 szoros nagyításban a mikroszkóp lencséi felfedték áttetsző testét és belenézhettünk
nagy szederszerű összetett szemébe. A következő napon is nagy volt az
izgalom. A nyolcadikosokra az iskolaudvaron geocaching várt, amely
során csapatokba szerveződve a kincskereséshez hasonlítható játékos terepmunkában jeleskedhettek. Az ötödikeseknek lehetőségük volt ellátogatni az esztergomi Duna Múzeumba, a kilencedikeseknek pedig túrával
egybekötve eljutni a varázslatos Búbánatvölgybe, ahol szakszerű előadó
segítségével megimerkedhettek az ökoház előnyeivel.
Tanulóink a Zöld-héten szerzett tapasztalataikat, eredményeiket az
osztályfőnöki órán megbeszélték, kiértékelték, és közösen rajzokkal,
képekkel összefoglalták egy poszteren, melyek megtekinthetőek az iskola folyosóján. Eredményes munkájukhoz, illedelmes, pozitív hozzáállásukhoz csak gratulálni lehet.
PaedDr. Gyetven Melinda
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Édesanyák ünnepe a
Szövetkezeti-sori óvodában

Deň matiek v materskej škole

Az ünnepek közül talán a legkedvesebb, a legvártabb az édesanyák ünnepe. A május virággal, meleg napsütésével, kikeleti illataival, színeivel
köszönti velünk együtt a hozzánk legközelebb álló, szívünknek oly kedves, szeretett lényt, az édesanyánkat!
Mint minden évben, az óvodásaink idén is versekkel, dalokkal, táncos
játékokkal tették szebbé az Anyák Napját. Sok múlott az óvó nénik kreativitásán és érzelmi gazdagságán. Már hetekkel előtte beszélgettünk
a családról, a szülőkről, az anyáról, hogy érzelmileg felkészítsük a gyerekeket. Közösen találtuk ki, milyen saját készítésű ajándék legyen a titkos „meglepetés“.
Gipszből készült szívecskére esett a választás, elkészítésében a nagyobbak szívesen segítkeztek. Válogattunk az eddig megismert tavaszi versekből, dalokból, népi játékokból. Ezeket egy csokorba kötöttük és az
ünnepélyen átnyújtottuk a meghívottaknak.
Igyekeztünk szép, esztétikus apró ajándékkal köszönteni a legszeretettebb személyt, az édesanyát. A szülők hálásak ezért és örömüket látva
szívesen és nagy igyekezettel készülünk minden évben a gyerekekkel
együtt erre a jeles eseményre.
Bitter Monika, óvónő

Opäť po roku máme zasa krásny rozkvitnutý jarný máj, mesiac, kedy si
pripomíname aj najkrajší sviatok – Deň matiek. Tieto a podobné slová
zazneli v dňoch 9. a 10. mája v odpoludňajších hodinách v našej materskej škole na ul. Družstevný rad v Štúrove pri príležitosti osláv sviatku všetkých mám, mamičiek, babičiek. Triedy vyzdobené, deti pekne
oblečené, dobre naladené, lebo ich mamy budú spolu s nimi v škôlke
oslavovať. Od rána bola atmosféra sviatočná, plná radosti a očakávania.
Iste, každé dieťa si našlo príležitosť, aby pripomenulo svojej mame, že
vie, čo všetko urobila pre neho. Aj my sme sa už týždne dopredu pripravovali, rozprávali sme sa o rodine, rodičoch, matke. Slovo matka je
veľké. Veď mama je prvá veľká istota, ktorú v živote dieťa má. Aj preto
sme spolu s deťmi vyberali darček, čím by sme mamky potešili. Deti
z našej materskej školy rozdávali detské úsmevy plné čistých a úprimných citov, lásky a vďačnosti pre svoje mamy či babky prostredníctvom
pesničiek, básničiek, scénok i tančekov, čím prejavili svoju radosť, lásku a poďakovanie a rozžiarili tváre prítomných. Na záver deti svojim
mamkám odovzdali vlastnoručne zhotovené srdiečka vyrobené zo sadry,
zdobené korálkami, aby im ešte dlho pripomínali, ako ich majú rady.
Marta Laurincová, učiteľka MŠ

Týždeň hlasného čítania
Čítanie je bránou do sveta poznania aj v súčasnom živote. Zručnosť čítať
s porozumením je potrebná k získavaniu informácií nielen z tlačeného
textu, ale aj elektronických médií. V rámci procesu získavania tejto zručnosti sa zapojila do projektu „Týždeň hlasného čítania“ aj základná škola. Projekt vyhlásilo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelaní.
Čítanie kníh pre deti a mládež prebiehalo v spolupráci s Mestskou knižnicou v Štúrove, rodinnými príslušníkmi žiakov, priateľmi školy a samotnými pedagógmi. Každodenné čítanie bolo pre deti zaujímavé, pútavé, nakoľko spoznali rôzne formy čítania textu. Aktivitu na našej škole
zostavila pani knihovníčka Erika Árendášová, ktorá počas týždňa v niektorých triedach potešila deti prednesom úryvkov zvolených kníh. Každý
deň sa čítalo 20 až 40 minút. Do tried prišli čítať mamičky, staré mamy,
čo žiakov veľmi potešilo a spestrilo každodenný vyučovací proces. Samozrejme, že do čítania kníh sa zapojili aj pedagógovia a žiaci daných
tried školy. Žiaci prvého až tretieho ročníka sa oboznamovali s knihou
prostredníctvom aktivity „Z kvietka na kvietok“. Denné čítanie bolo obohatené vypĺňaním herného plánu. Žiaci štvrtého ročníka pracovali na aktivite „Čítame - poznávame – komunikujeme“. V tomto ročníku už žiaci
pripravovali prezentácie o najzaujímavejšom príbehu, zhotovili projekty
a napísali pozvanie pre spisovateľku Gabrielu Futovú. Na záver aktivity
obdržalo každé dieťa certifikát za úspešnú prácu. Touto cestou ďakujeme
všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii projektu na našej škole.

A párkányi gimnazisták utolsó
találkája
Életem egyik legszebb élménye volt, amikor Dániába utazhattam. Ezért
a Comenius-projektnek tartozom örök hálával. Minden 2 évvel ezelőtt
kezdődött, amikor egy török tanár -Ilhan Marangoz- kidolgozta a terveket. A projektben 5 ország vett részt: Dánia, Belgium, Spanyolország,
Csehország és természetesen Szlovákia. A téma egyszerű volt, de mégis
rengeteg lehetőséget találtunk benne a beszélgetésekre: Mennyire vagyunk egyformák és mennyire különbözünk? A dániai út volt az utolsó
állomás ebben a projektben, és ennek köszönhetően felejthetetlenre sikerült. A résztvevők, név szerint: Ármai Nikolett, Farkas Dóra, Bartusz
Orsolya, Tóth Annamária, Daniela Semeníková, Denisa Vevurková,
Martin Koreň, Góra Máté és Bircsák Izabela, a két tanárunk pedig Góra
Adriana és Nikoleta Lőrinczová. Sokan közülünk először repültünk, így
már maga az odavezető út is nagy élmény volt. A dániai fogadtatás kellemes volt, már aznap este megismerhettük a többi ország képviselőit
is. Mindenki külön kapott szállást a dán családoknál. Ennek egyetlen
célja az volt, hogy angolul kommunikálva ismerjük meg az életüket.
Másnap egy rövid körbevezetés következett az iskolában. Tanárok és
diákok egyaránt szájtátva figyeltük a termek fejlettségi szintjét. Pénteken búcsút vettünk a falutól és elutaztunk a szálláshelyünkre. Itt már az
idő nem kedvezett nekünk, így sajnos zuhogó esőben kellett végigcsinálnunk különböző feladatokat az erdőben. A következő napon, nagy
örömünkre lementünk a tengerhez. Ez volt számomra a kirándulás egyik
legszebb pillanata. Tudom, vagy legalábbis remélem, hogy nem fogjuk
egymást elfelejteni, és továbbra is kapcsolatban maradunk az interneten
keresztül. Ez az út egy fontos dolgot tanított meg nekem: „We all smile
in the same language“- mindannyian ugyanazon a nyelven nevetünk.
Bircsák Izabella, az iskola diákja

Erdélyben jártak az Ady Endre
Alapiskola tanulói

Április elején 10 tanuló és 4 pedagógus látogatott el Erdélybe, a kalotaszentkirályi Ady Endre Iskolába, amellyel tavaly testvériskolai kapcsolatot kötöttünk. Tanulóink részt vettek az „Iskola másképp“ című
programsorozatban, ahol bekapcsolódtak a természettudományi és
irodalmi-néprajzi csapatversenyekbe. Megismerkedtünk Kalotaszeg
néphagyományaival és díszes viseletükkel, amelyet ma is felöltenek
a fontosabb ünnepi alkalmakkor. Rögtönzött táncházban énekszó mellett próbáltunk ellesni néhány tánclépést a híres kalotaszegi táncokból.
Számunkra azért is érdekes ez a vidék, mivel iskolánk névadójának, Ady
Endrének rokonsága élt Kalotaszentkirályon. A Kalota patak partján,
a vén hársfa alatt üldögélve írta a Kalota partján című versét. A hársfát - amely ma is büszkén áll a domboldalon - s mely alatt a helyiek
emlékművet állítottak a nagy költőnek, mi is meglátogattuk. Május végén iskolánk látta vendégül a kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola küldöttségét: focicsapatát és néptáncosait.
Fodor Zsuzsa

Žiaci gymnázia v Dánsku
Žiaci gymnázia v Štúrove opäť cestovali za hranice Slovenska. Tentoraz sa vydali do Dánska, kam prostredníctvom projektu Commenius malo šancu odletieť deväť žiakov. Sprevádzali ich pani
profesorky Nikoleta Lőrinczová a Adriana Góra. Išlo o stretnutie
študentov z piatich škôl z rôznych krajín a to Belgicka, Španielska,
Dánska, Česka a Slovenska. Toto bolo už piate, posledné stretnutie.
Slovenskí žiaci sa do Dánska dostali ako prví zo všetkých tímov. Najprv sa odviezli do školy dánskych študentov v meste Agerbaek, kde
sa zoznámili s novými ľuďmi, ale hlavne so žiakmi, u ktorých strávili
dve noci. Študenti mali možnosť prezrieť si školu. Zvyšok dňa strávili
zoznamovaním sa so svojou dočasnou dánskou rodinou. Mali možnosť
dozvedieť sa o rôznych dánskych tradíciách a tiež vyskúšať ich tradičné
jedlá.
Druhý deň boli žiaci rozdelení do tried, kde
mali prezentovať zaujímavosti a zvyky zo
svojich krajín. Niektoré triedy si ukazovali
obrázky zo svojej školy a iní si púšťali piesne svojich národných umelcov. Po rozdelení
do skupín si študenti vyskúšali rôzne dánske
športy, ktoré boli naozaj zábavné. Večer sa
konala party so živou hudbou v podaní školskej kapely. Ďalší deň si to študenti namierili
do mesta s menom Oksbol. Dánska učiteľka si pre študentov pripravila
aktivitu v lese, ktorú im bohužiaľ prerušil dážď. Večer im to však nahradila hra s názvom Bingo Bango. Nasledujúci deň žiaci robili ďalšie tímové aktivity a popoludní sa šli pozrieť do prímorského mesta Blavand.
Nádherná pláž všetkých ohúrila. Večer čas zabili zábavnými aktivitami,
ktoré sú známe aj u nás a to pantomíma či karaoke. Toto bol ich posledný spoločný večer a študenti si to naozaj začali uvedomovať. Začalo im
byť smutno. Posledný deň študentov vzali do mesta Billund, kde sa neďaleko letiska nachádza zábavný park. Študenti svoju rozlúčku ukončili
slovami: „Aj tak sa ešte raz uvidíme!“. A v dnešných dňoch naozaj plánujú ďalšie stretnutie.
Denisa Vevurková
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Hídőr – kották
2004 óta bizony sok víz lehömpölygött a Duna két partja között.
Az első hídőrök akkor foglalták
el székhelyüket a Vámház köz 2.
szám alatti épületben, hogy ember
és művészet, ember és táj, valamint
ember és ember vonatkozásában
létrehozzák azt a megfoghatatlan
valamit, amit a hely szellemének
szoktak nevezni. Azét a helyét,
amely idén áprilisban immár a 22.
hídőrt fogadta magába a budapesti
Megyeri Krisztina zeneszerző személyében.
Krisztina a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatója volt, majd
a lyoni Conservatoire National Supérieur de Musique zeneszerzés szakán
tanult, de Párizsban is folytatott zenei
tanulmányokat. Kiváló eredménnyel
diplomázott a Zeneakadémián és a
párizsi Cergy-Pontoise-i Konzervatóriumban, majd megszerezte a zongorakísérői és korrepetítor-tanári diplomát is. Zenetudományi Masters
diplomáját az Université Paris VIII-en szerezte kortárs opera témában.
Díjazottja rangos nemzetközi versenyeknek, számos előkelő ösztöndíj
nyertese otthon és külföldön. Megyeri Krisztinát eddigi munkásságáról,
sikereiről és párkányi élményeiről faggattam.
- A párizsi Théâtre du Châtelet-ben mutatták be Az idegen kert c. kamaraművemet, melyet az ottani színház felkérésére írtam. A Nousnoyonsnous című zenés színházi művemet pedig az Opéra de Lille tűzte műsorára. Műveimet jeles magyar együtteseken kívül előadta pl. a francia
Orchestre National de Lorraine, az Ensemble SIC és az Ensemble Intercontemporain, a belga Ensemble Musiques Nouvelles, valamint a finn
Ensemble Zagros is.
- Ezek a művek nyilván hanghordozókra is felkerültek?
- Igen. Műveimről felvételt készített a Magyar Rádió, a France Musiques, a Hungaroton, a Finn Rádió és a német SWR is. 2010-től pedig
az Editio Musica Budapest gondozásában jelennek meg az általam írt
darabok.
- Ilyen zenei múlttal a háta mögött miért lehet érdekes az Ön számára
egy három hónapos párkányi itt-tartózkodás?
- Erről az ösztöndíjról már két évvel ezelőtt hallottam, és mindjárt felkeltette az érdeklődésemet. Érdekes számomra a hely, ahol csendes,
nyugodt környezetben tudok koncentrálni a munkámra, jobban, mint a
hétköznapi életben. Tetszik a város hangulata, a természet közelsége,
ami nekem mindig is fontos inspirációt jelentett a komponálásnál.
- A családjáról elárulna valamit? Netán muzsikus is volt a felmenői
között?
- Az édesanyám bölcsész, az édesapám amatőr zeneszerző. Zsolnay
(Szkalka) Ágoston nagyapám viszont karnagyként tevékenykedett. Az ő
édesanyja, vagyis az én dédanyám, Végh Ilona, párkányi születésű volt.
- Tehát párkányi gyökerekkel is rendelkezik. Készül-e Párkányban új mű?
- Igen, több kompozíción is dolgozom itt. A legfontosabb egy szimfonikus zenekari mű, amire nemrég kaptam felkérést. Témájában részben a
hídhoz kapcsolódik, és egyben a tragikusan elhunyt Gyöngyössy Zoltán
fuvolaművész emlékére íródik.
- Tervezett fellépések Párkányban?
- Egy délutáni koncertet szervezünk a június 2-án megrendezésre kerülő
AquaPhone-napra a Hídőr-házban, ahol több művem kerül bemutatásra a párkányi művészeti alapiskolával és budapesti művészbarátaimmal
együttműködve. Ezen a napon az érdeklődők betekinthetnek a Hídőr-ház
zeneszerzői műhelyébe is. Június 16-án pedig a Múzeumok Éjszakája
rendezvény keretében mutatkozom be a Párkányi Városi Múzeumban.
- Jelenleg mivel foglalkozik még – amellett, hogy „hídőrködik” Párkányban?
- A Pécsi Tudományegyetem Művészeti karán tanítok zeneszerzést, elméleti tárgyakat, de zongorakísérő – korrepetitor is vagyok az opera
tanszakon.
- Végezetül azt szeretném még megkérdezni, hogy hova visz az útja
tőlünk, és mik a legközelebbi tervei?
- Ez még egy nyitott kérdés. Minden esetre most készülök a doktori fokozatom megszerzésére a Zeneakadémián. Azt még el kell, hogy mondjam
a tisztelt olvasóknak, hogy bár az ösztöndíjam június végéig szól, szívesen maradnék Párkányban és Esztergomban hosszabb ideig is, mert
mindkét város a szívemhez nőtt.
- Kívánok Önnek munkájához sok sikert, egészséget és áldásos tevékenységet. Kívánom, hogy a Párkányban létrejövő Hídőr – kották ne
egy elfeledett három hónap szürke lenyomatai legyenek, de ott szálljanak mindig emlékei boldog hangjegyei között.
Juhász Gyula
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MŠO Štúrovo – oddiel vzpierania
Vzpieranie je druh športu, pri ktorom ide o zdvíhanie činky. Všetky súčasné vzpieračské súťaže pozostávajú z dvoch disciplín. Sú nimi trh a
nadhod. Zdvíhanie alebo prenášanie rôznych bremien slúžilo k pobaveniu obecenstva pri ľudových slávnostiach, jarmokoch a podobných
príležitostiach, silácke výkony patrili k obľúbeným púťovým a cirkusovým atrakciám. Do programu letných olympijských hier bolo vzpieranie zaradené hneď pri prvých novodobých hrách, teda v roku 1896. Po
prestávke sa už v roku 1920 vzpieralo na olympijských hrách opäť a rok
2000 znamenal aj olympijskú premiéru pre kategóriu žien.
Vzpieranie má v Štúrove dlhodobú tradíciu. Vzpieračský oddiel vychoval množstvo reprezentantov a bol organizátorom významných podujatí
ako juniorské MS alebo v roku 1983 Svetový pohár. Vzpierači MŠO
Štúrovo dosahujú aj v súčastnosti vynikajúce výkony na domácich aj
medzinárodných podujatiach. Pripravujú sa pod vedením trénera Vladimíra Hudeca. Postup do najvyššej súťaže im vlani ušiel iba o vlások
z dôvodu zranenia. Aj tento rok začali aktívne a dosiahli veľa pozoruhodných výsledkov. V mesiacoch marec – máj sa zúčastnili niekoľkých
zahraničných aj domácich súťaží. Prinášame ich umiestnenia:
German Cup 2012 - Stuttgart (Nemecko):
Michal Beláň (110+135) – 245 kg - 1.miesto
Radoslav Hudec (130+150) – 280 kg - 1. miesto – najlepší zahraničný
pretekár
Soroksár Cup - Budapest (Maďarsko):
Jozef Farkas (26+38) 64 kg 4.miesto - kategória žiaci
Daniel Kajan (40+50) 90 kg 3.miesto - kategória žiaci
Alex Hubač (60+82) 142 kg 4.miesto - kategória juniori
Majstrovstvá SR veteránov – Hlohovec:
Ladislav Nagy (86+109) 195 kg
Veľká cena Zlínskeho kraja – Zlín:
Daniel Kajan (0+57) 57 kg 5.miesto
Radoslav Hudec (132+160) 292 kg 1.miesto + najlepší pretekár súťaže
g.p.
Rozbehla sa tenisová sezóna
Po dlhej zimnej halovej príprave sa rozbehla tenisová sezóna aj na kurtoch MŠO Štúrovo. Začiatkom mája sa začala súťaž družstiev. MŠO
Štúrovo prihlásilo do týhto sezónnych súťaží spolu päť družstiev: staršie
žiačky, dorastenky, dorastenci, muži a seniori + 35. Prvé kolo úspešne
zvládli všetky naše družstvá.
Výsledky: staršie žiačky: Trnava – MŠO Štúrovo1:5, dorastenci: Nové
Mesto n/Váhom – MŠO Štúrovo 2:4, muži: MŠO Štúrovo – Levice
6:1.
V súťažiach jednotlivcov sa zatiaľ v tejto sezóne najviac darilo Chiare
Šupákovej v kategórii mladších žiačok, ktorá vyhrala už dva turnaje.
MŠO Štúrovo tenisový oddiel pripravuje v prebiehajúcej sezóne v domácom prostredí viac turnajov jednotlivcov v kategóriách muži, starší
žiaci a staršie žiačky.
g.p.
Štúrovské „B“ sa chystá postúpiť
Futbalisti MŠO Štúrovo „B“ si plnia predsezónny cieľ a idú jednoznačne
za postupom. „Samofinancovaní béčkári“ sú 5 kôl pred koncom súťaže
na prvom mieste II. Triedy Majstrovstiev okresu Nové Zámky. Pretože
MŠO si nemôže dovoliť financovanie ďalšieho mužstva, „B“ mužstvo
funguje na báze samofinancovania. Hráči si sami platia náklady potrebné na účasť v súťaži(cena za prihlásenie, platenie rozhodcov). Počas
jednej sezóny je to približne 1600 eur. Táto čiastka je však oveľa väčšia,
keď zarátame aj cenu za prepravu, občerstvenie a rôzne iné výdavky potrebné na činnosť. Vedenie MŠO im vyšlo v ústrety formou bezplatného
používania ihriska a šatní.
Napriek spomínaným ťažkostiam predvádza „béčko“ pekný futbal a
dúfajme, že koncom sezóny sa budeme radovať z postupu. Posledný
domáci zápas (25.kolo) odohrajú 10.6. o 17.00 hodine proti najväčšiemu
súperovi a druhom ašpirantovi na postup mužstvu Nové Zámky „B“.
Poďte ich povzbudiť v čo najväčšom počte a osláviť spoločne postup.
Do toho!
Tabuľka MO Nové
Zámky II. trieda

p.g.

Štúrovo pokropené živou vodou
Po sérii nepriaznivých výsledkov bolo hlavným cieľom futbalistov MŠ0
Štúrovo tento trend prerušiť a získaním dostatočných bodov udržať sa v
IV. lige. Po debakli v 20. kole, keď inkasovali vo Dvoroch nad Žitavou
poltucet, sa tréner Toberny rozhodol k ráznym zmenám. Niektorých hráčov posadil na lavičku, podľa možností prestaval káder a zmenil taktiku
hry. Zmeny sa prejavili už v nasledujúcom kole. Porazili doma veľmi
silný Veľký Meder 2:1, v 22. kole víťazstvo v takom istom pomere vo
Veľkých Lovciach a do tretice 2:1 v 23. kole doma proti Váhovciam. V
24. kole sme remizovali na ihrisku beznádejne poslednej Hornej Kráľovej. Až v 25. kole sme okúsili trpkosť prehry na ihrisku Nového Života
3:1. Do konca sezóny zostáva ešte 5 kôl, v ktorých hostíme Šahy , Neded
a Vrakúň a hosťujeme u
Vion B Zlaté Moravce a
ČFK Nitra. Ak sa chceme
udržať v tejto skupine,
potrebujeme bodovať vo
väčšine zápasov. Chlapci, Do toho!
p.g.

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
Temným miestom v spomienkach ľudskej mysle je a navždy zostane
druhá svetová vojna. Najrozsiahlejší a najkrvavejší ozbrojený konflikt v
dejinách ľudstva stál životy milióny ľudí. Šesť rokov utrpenia sa nakoniec skončilo kapituláciou Nemecka 8. mája 1945. Kapituláciou nemeckého agresora sa skončila vojna, ktorá sa do dejín zapísala brutálnymi
vraždami, genocídou a desiatkami miliónov zbytočných obetí. Koniec
vojny, ktorá výrazne zasiahla aj územie Slovenska a do našich dejín nakreslila hrubú čiernu čiaru. Obvodný úrad Štúrovo, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Štúrove, Mesto
Štúrovo a obec Kamenín boli organizátormi spomienkových slávnosti
pri príležitosti 67. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Účastníci pietneho aktu kladenia vencov a kytíc vzdali hold padlým v cintoríne padlých
ruských vojakov v Štúrove a následne pri Pamätníku 2. svetovej vojny
v Kameníne. Pamiatku obetí si prišli uctiť predstavitelia štátnej správy,
veľvyslanectiev Ruska a Bieloruska, predstavitelia mesta Štúrovo, obce
Kamenín, predstavitelia organizácii, politických strán i občania.
p.g.

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 09.0018.00, sobota zatvorené, nedeľa 14.00-17.00
Barta Gyula Galéria - Galéria Júliusa Bartu:
-a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola kiállítása
-Základná umelecká škola - absolventská skupinová výstava
Városi múzeum (Vámház köz 2.) - Mestské múzeum (Pri colnici 2):
-Faragott tojások - Kremmer Dezső alkotásai
-Június 16, 17.00 – Múzeumok Éjszakája, a lévai Barsi Múzeum kincsei c.
kiállítás ünnepélyes megnyitója
-Vyrezávané kraslice - práce Dezidera Kremmera
-16. jún, 17.00 – Noc múzeí, vernisáž výstavy s názvom Poklady Tekovského múzea v Leviciach
Gyermeknap – Deň detí:
1. jún - június 1, kúpalisko
Vadaš - Vadas fürdő
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.
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Gyurcsó-napok Garamkövesden
Gyurcsó István, Garamkövesd szülöttjének emlékét őrző ünnepséget idén
immár 18. alkalommal tartották meg
egykori szülőhelyén. A rendezvényre
egy kis árnyék is vetült: a gyakori vendég, M. Csepécz Szilvia már nem tudott részt venni a megemlékezésen.
Az ünnepség kezdetén a település kultúrfelelőse és könyvtárosa, Párkánszky
Gizella megemlékezett a nemrég elhunyt
szlovákiai magyar gyermekregény- és
újságíróról, M. Csepécz Szilviáról, aki
számos kitüntetést és ösztöndíjat tudhatott magáénak. Az író emléke előtt egy
perces néma csönddel tisztelgett az ünnepség valamennyi résztvevője, Zsapka
Attila, előadóművész pedig A madárjós
és a tél című vers megzenésített változatát adta elő.
A Gyurcsó-napok, mely a Szlovákiai Magyar Költészet Napjaként
számon tartott esemény, elképzelhetetlen szavalóverseny nélkül, ahol
a környező iskolák tanulói mérik össze képességüket. A harmadik kategória első helyezettje Glázer Bálint, míg a negyediké településünk
fiatal tehetsége Gardenö Klaudia lett. A zsűri, - Nagy Erika, Hizsnyai
Zoltán, valamint Hajtman Kornél voltak - egy speciális díjat is átadott.
Hraboš Viktória MANKÓ-különdíjban részesült versértelmezéséért. Az
ünnepség ideje alatt a Párkányi Alkotó Kör munkáiból készült tárlatot
is megtekinthette a közönség, a Lilium Aurum pedig könyvvásárlással
egybekötött kiállítást tartott. Az író-olvasó találkozón Hizsnyai Zoltán
Németh Zoltánnal folytatott eszmecserét.
A rendezvényt a kezdetektől fogva támogatja a Dunaszerdahelyi
Csemadok
területi választmánya:
minden évben ösztöndíjat adnak egy garamkövesdi, magyar
középiskolába
járó
diáknak. A javaslatot
a Gyurcsó István Alapítvány garamkövesdi
alkuratóriuma
teszi
meg. Idén a választás
a párkányi Gimnázium tanulójára, Gardenö Klaudiára esett. A programsorozat a Gyurcsó
István emlékére felállított szobornál folytatódott, a szervezők elhelyezték koszorúikat az emlékműnél, valamint a költő nyughelyén is, emellett
Hubik Istvánra is emlékeztek.
Kép és szöveg: Porubszky Petra

15.

MEGEMLÉKEZÉS - SPOMÍNAME
„Szívünkben Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a
csillagok.”

„Hiányodat szavakkal kifejezni
nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet“

Május 22-én múlt egy éve, hogy
örökre elhagyott minket a drága
kislányunk

Fájó szívvel emlékeztünk május
11-én

Šimšik Dianka

Uhrinčať Rozáliára

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot. Végtelenül és örökké szerető szülei, testvére Lucka,
sógora Tamás, unokafivérei Tomika és Csabika, nagyszülei,
az egész gyászoló rokonság valamint barátai és ismerősei.
„Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
búcsú nélkül elaludtál. Küzdöttél,
de már nem lehetett, most a csend
ölel át és a szeretet.”
Fájó szívvel emlékeztünk halálának
5. évfordulóján, május 22-én

Bajtek Gabriellára.
(született Ďurovič)

Szülei és gyermekei
Szerettünk volna még sokáig
szeretni,
míg élünk, nem fogunk feledni.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján

Dudek Miklósra.
Felesége, 4 gyermeke, 2 menye,
veje és 9 unokája, 2 dédunoka

Felvételi vizsga Prijímacie skúšky

Základná umelecká škola F. Liszta
v Štúrove Vás pozýva na prijímacie
skúšky, ktoré sa budú konať:
7. júna 2012 (od 14.00 do 17.00).
Miesto:
Hudobný a literárno-dramatický odbor, Komenského ul. 2,
Výtvarný a tanečný odbor, ul. Sv. Štefana 25.
Všetkých záujemcov srdečne očakávame!
A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola
felvételt hirdet, jelentkezni
2012. június 7- én (14.00-tól 17.00-ig)
lehet.
Helyszín: Zenetagozat és drámatagozat - Comenius utca 2, Képzőművészet
és tánctagozat - Szent István utca 25.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

(született Kovács)

halálának ötödik évfordulóján.
Emlékét őrző családja
„Eltávoztál életünkből, s attól a pillanattól könnyek hullnak szemünkből. Ki szeret
téged, az nem felejt, emlékedet őrizzük e
földi létben.“
Mély fájdalommal szeretnénk köszönetet
mondani minden rokonnak, barátnak,
munkatársnak, iskolatársnak, tanárnak,
ismerősnek és együtt érző embernek, akik
2012. április 13-án elkísérték utolsó útjára
drága szerettünket,

Kelemen Beátkát

Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Végtelenül szerető kisfia Lacika, párja Krisztián, az egész,
mélyen gyászoló család és rokonság
„Niet horšej nutnosti ako uveriť,
niet ťažšej úlohy ako pochopiť, niet
väčšej bolesti v srdci, ako si uvedomiť, že si nás navždy opustil, že
Ťa už niet“
5.mája 2012 sme si s hlbokým zármutkom
pripomenuli 6. výročie nášho milovaného

Júliusa Patáka.
S úctou a láskou naňho spomíname a jeho pamiatku si
navždy uchováme vo svojich srdciach.
Smútiaca rodina

05/2012

16.

Minket
nem lehet
elfelejteni…

Bodrogi Voith
június 15,
19.00

További információk a kultúrházban
vagy a 0367511108-as telefonszámon.

