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Mégse lesz szükség a milliós
kölcsönre!

Predsa nebude potrebný
miliónový úver

Gyökeresen megváltozott a Nánai út rekonsrukciójának és az új körforgalom megépítésének ügye. Az Állami Útkezelőség és a polgármester
legutóbbi tárgyalásai szerint Párkánynak nem kell majdnem 1 millió
eurós kölcsönt felvennie a beruházás megvalósítására. A projekt szinte
teljes egészében állami pénzből, az útkezelőség önrészével és a körforgalmak létesítésére kiírt uniós operációs programból jön létre. Az állam
tehát a teljes beruházás oroszlánrészét magára vállalja.
Ján Oravec polgármester az Állami Útkezelőség vezérigazgatójával
tárgyalt a beruházás további menetéről. Eszerint az útkezelőség eredeti
terve valósul meg –és ez nagyon jó hír Párkány számára, mert nem kell
hatalmas hitellel terhelni a város költségvetését. „ Ez azt jelenti, hogy az
útkezelőség 8 méterrek kiszélesíti a Nánai utat, felújítják az aszfaltburkolatot és biciklisávot is kiépítenek mellé. Továbbá a nagyobb körforgalmat építi ki ott az állam. Ez tehát azt jelenti, hogy 20 év után sikerül
ezt a kérdést is megoldani“ –fejtette ki lapunknak a polgármester.
Ján Oravec kifejtette, a közbeszerzést a képviselő-testülettel ismertetett
legutóbbi projektre azért nem írták ki, mert az állami útkezelőség közölte, hogy a beruházást szinte teljes egészében ők finanszírozzák és ők
is valósítják meg. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy Párkánynak jóval
kisebb területet fog kelleni korszerűsítenie a felújítandó út mentén és
ez alaposan csökkenti a város saját költségeit. Feltehetően a város fogja
kiépíteni az új járdát és a zöldterületeket.
„További egyeztetésre van szükség a kivitelezés időpontjait illetően,
ugyanis turistaszezonban nem lehet építkezni és a Simon-Júda vásár
idején sem, valamint nekünk is újra meg kell vizsgálnunk az eredeti
terveket, hogy azokból milyen feladatok hárulnak ránk. Az útkezelőség egyik fő feltétele az,
hogy Párkánynak az út alatti területet állami tulajdonba kell adnia, esetleg hosszú távú bérleti
szerződéssel, ám ennek a menetét is tisztázni
kell. Azért kell, hogy állami tulajdonban legyen
a vonatkozó terület, mert ez alapfeltétele annak,
hogy az operációs program keretében megvalósuljon a beruházás. Ám úgy gondolom, hogy ez
nem jelenthet akadályt. Ráadásul az útkezelőség
érdeke is, hogy minél hamarább megvalósuljon
a beruházás, ugyanis az operációs programból
időben le kell hívniuk a pénzt, hogy azt fel
tudják használni. Jövőre el kell kezdeni a beruházást, ugyanis, ha lejár az operációs program
határideje, onnantól kezdve 2 éven belül be kell fejezni az építkezést“
– taglalta Ján Oravec. Ha ez így lesz, akkor a polgármester becslése
szerint még abból a mintegy 300 ezer eurónyi saját költségből is sikerül
majd lefaragni, amit a városi költségvetésen belül elkülönítettek. Az út
kiszélesítése és a biciklisáv létesítése miatt ugyanis jóval kisebb területet kell Párkánynak saját pénzből rendbehoznia. A polgármester arról
tájékoztatott, hogy az állami útkezelőség sínre tette az ügyet, szándékuk
szerint mindenképp az uniós programból valósítják meg a beruházást.
A Nánai úttal kapcsolatos fejleményekről az önkormányzat decemberi
ülésén is tárgyalni fognak.
Buch –

Vážna zmena nastala vo veci rekonštrukcie Nánanskej cesty a vybudovania nového kruhového objazdu. Podľa posledných rokovaní primátora mesta a Slovenskej správy ciest nebude potrebný skoro 1 miliónový
úver na uskutočnenie investície. Skoro celý projekt bude financovaný zo
štátnych peňazí a kruhový objazd z vypísaného operačného programu
únie. Štát si na seba zoberie skoro celú časť investície.
Primátor Ján Oravec rokoval o ďalšom priebehu investície s generálnym
riaditeľom Slovenskej správy ciest. Podľa toho sa uskutoční pôvodný
plán cestnej správy – čo je veľmi dobrá správa pre Štúrovo, pretože
mestský rozpočet nemusíme zaťažiť obrovským úverom.“ To znamená,
že správa ciest rozšíri Nánanskú cestu o osem metrov, obnovia asfaltový
povrch a vybudujú aj cestu pre cyklistov. Štát postaví väčšiu variantu
kruhového objazdu. To znamená, že po dvadsiatich rokoch sa podarilo
vyriešiť aj túto otázku“- vysvetľoval pre náš časopis primátor.
Ján Oravec vysvetlil, že verejné obstarávanie na posledný projekt –
ktorým bolo oboznámené aj zastupiteľstvo – nebol vypísaný preto,
lebo správa ciest oznámila, že skoro celé financovanie investície a aj
jej realizáciu preberajú na seba. Zároveň to znamená, že Štúrovo bude
musieť upraviť oveľa menej územia pri novej ceste, čo znižuje vlastné
náklady mesta. Pravdepodobne mesto vybuduje nové chodníky a zelené
priestranstvá.
„Sú potrebné ďalšie jednania ohľadne termínu realizácie, pretože sa
nedajú vykonávať stavebné práce počas turistickej sezóny ani počas
jarmoku Šimona – Júdu. Aj my musíme opätovne preštudovať pôvodné plány a zistiť, aké práce nám z nich vyplynú. Jednou z hlavných
podmienok správy ciest je, že mesto pozemky pod cestou prevedie do
štátneho majetku, prípadne podpíše
dlhodobú nájomnú zmluvu. Aj to si
musíme ujasniť. Dané územie musí
byť preto v štátnom majetku, lebo
je to základná podmienka, aby sa v
rámci operačného programu realizovala investícia. Myslím si, že to
nemôže znamenať prekážku. Navyše
je v záujme správy ciest, aby sa práce
čo najskôr začali, pretože musia stiahnuť peniaze z operačného programu, aby ich potom mohli použiť. Na
budúci rok sa musí začať realizácia,
pretože dva roky od ukončenia lehoty operačného programu musia byť
práce dokončené” – vysvetlil Ján Oravec. Ak to tak naozaj bude, tak
podľa odhadov primátora sa podarí znížiť aj tú 300 tisícovú samo financovanú časť, ktorú na to v rámci rozpočtu mesta vyčlenili. Kvôli
rozšíreniu cesty a vybudovaniu cesty pre cyklistov musí mesto z vlastných peňazí dať do poriadku oveľa menšie územie. Primátor informoval
o tom, že správa ciest postupuje vo veci správnym smerom, investíciu
v každom prípade zrealizujú z operačného programu únie.
O veciach spojených s Nánanskou cestou budú rokovať aj na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
- Buch -, preklad gp
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Az utasokért vagy ellenük?
A városi hivatal október végén nyilvánosságra hozta a 2012/13-as párkányi helyi menetrend-tervezetet. Mivel e területtel behatóbban foglalkozom, természetesen elküldtem észrevételeimet, javaslataimat.
Áttanulmányozva a helyi tömegközlekedés menetrend-tervezetét rögtön szembetűnik, hogy a javaslat végképp nem foglalkozik a Nánai út és
a Szobieszki utca, illetve azok vonzáskörzetében élők kiszolgálásával.
Ráadásul, ami számomra a legmeglepőbb, hogy a papírgyár kiszolgálását teljes mértékben kiiktatja. Véleményem szerint, mivel a gyár
megszűnésével városunkban komoly mértéket öltött a munkanélküliség,
az ott még meglevő munkahelyek védelmével kiemelten kellene foglalkozni, illetve a helyi tömegközlekedésnek a lakótelepek rákötését a papírgyár területén még működő munkahelyekre. Biztosítva ezek ellátását,
ráadásul esetlegesen bővítési lehetőséget is biztosíthatna.
A következő meglepő dolognak tartom, hogy a városi hivatal tervezete csupán egy vonalvezetéssel számol: Vasútállomás – Gyártelepi
út – Újtemető utca – Bérespart – Teraszok II. lakótelep – Teraszok I.
lakótelep – Poliklinika – Öreg lakótelep, DP Market (egy hurokkal
megközelített új megálló, majd vissza az előző megállóra) – Poliklinika – Jesenský utca – Városi Hivatal – Autóbuszmegálló – Vadas
megálló – Autósiskola – Öreg iskola – Comenius utca – Vasútállomás
Nézetem szerint a lakótelepek és a vasútállomás közötti szakaszon napi
rendszerességgel ingázó utasokat ez kimondottan hátrányosan érinti. De
hátrányosan érinti mindazokat, akik tömegközlekedési eszközzel szándékoznának a vasútállomásra eljutni. A több nyomvonalas gyakorlat ezidáig úgy valósította meg, hogy az 1-es sz. vonal általában az induló vonatokat szolgálta ki, egyenesen ment le, majd a lakótelepeken keresztül
jött fel, utoljára hagyva az ott felszállókat, hogy minél kevesebb időt
kelljen eltölteniük utazással, nem beszélve az üzemeltetés gazdaságosságáról, a fogyasztásról, mert nem az egész városon keresztül kellett
utasokkal megpakolva közlekedni. A 2-es sz. vonal pedig általában az
érkezö vonatokat szolgálta ki, fordított vonalvezetéssel, így elsőként
a lakótelepeken élök szállhattak ki.
A városi hivatal által javasolt új vonalvezetés már nem tesz különbséget
induló vagy érkező vonat között, nem veszi figyelembe a létező utasmozgást. A szakirodalomból ismert „egyenruhába“ önti a vonalvezetést,
ami talán még elfogadható is lehetne, amennyiben ténylegesen húsz-,
harminc percenként és több autóbusz, több nyomvonalon közlekedne.
Eredetileg erről szól az intervallumos közlekedés. Párkányban nem.
Ami érthető is, hiszen a helyi közlekedésnek egy kimondott célja van,
összekötni a lakótelepeket a távolabb fekvő vasútállomással, a lehető
legoptimálisabb mértékben igazodva a vonatok indulásához, érkezéséhez.
Mivel az utasok zöme a Teraszok lakótelepekröl utazik, így vegyünk
egy példát: Az autóbusz 3:55 órakor van a Teraszok II. megállóban,
ahonnan az egész városon keresztül 20 perc buszozás után 4:15 órakor
érkezik a vasútállomásra. Az utas jegyet vásárol, picit vár, ami 14 perc,
és 4:29 órakor már indul is a vonat. Nem beszélve arról, hogy a busz
indulása előtt azért úgy 5 percel már illene ott lenni. Ez így együtt 3540 percet vesz igénybe, ami lényegesen több, minimum a duplája, mint
a több nyomvonalas közlekedés esetében.
Nem szabad elfeledkeznünk a helyi tömegközlekedés gazdasági vonzatáról sem. A több nyomvonalas közlekedés esetében a 3-as sz. vonal
ezidáig rákötődött az ebedi helyközi vonalra. Így, az ebedi utas által megvásárolt menetjegy értékének fele automatikusan a helyi 3-ason jelent
meg, mint bevétel. Amennyiben viszont a 3-as megszűnik, ez a bevételi

forrás is azonnal megszűnik, a helyin elért bevétel rögtön csökkeni fog.
Információim szerint az így megjelenő forrás a bevételek 20-22 %-át képezi, ami éves szinten akár 4.000-4.200 euró bevételkiesést is jelenthet.
Továbbá, nézetem szerint a 2-es pontban leírt példa is inkább elriasztja
az utast, mintsem vonzóvá teszi számára a helyi tömegközlekedést, így
a „macerás“ és időigényesebb utazás helyett előreláthatóan az utasok
nagy része inkább áttérhet az individuális utazásra, ami újabb komoly
bevételkiesést jelenthet, ráadásul környezetromboló hatása van.
Mivel szerintem az üzemeltetőnek a fix költségei ugyanúgy megmaradnak (a menetrend szerinti közlekedésben a busznak mennie kell akár 30,
akár 3 utas van, de akkor is, ha nincs utas...) értelemszerűen a bevétel
és a költségek közötti különbség nagyobb lesz, így a városi költségvetésnek megnövekedett terhet jelenthet, magyarul: akár többe is kerülhet.
Viszont az ellátottság csökken.
A menetrendi buszjáratok számát mindenkor nagyban befolyásolja
a vasúttársaság menetrendje, mely a 2012/2013-as időszakra komoly
kihívást jelent a város számára, amennyiben a többségi utasközönség
részére elfogadható mértékben szeretné biztosítani a helyi buszközlekedést. Az eddigi megvalósítási forma a járatok számát illetően az elmúlt
években a következő mutatókkal rendelkezett: az összjáratok számát
tekintve munkanapokon a járatok 82-85 %-át, a hétvégén pedig a járatok 15-18 %-át biztosította. A városi hivatal által kidolgozott megoldási
mód pedig munkanapokon a járatok 76 %-át, a hétvégén pedig a járatok
24 %-át biztosítaná. Tehát ott növelné a járatok számát, ahol eleve kevesebb az utaslétszám.

Megjegyzés: MJ- a módosító javaslatom alapján, VH – a városi hivatal
javaslata alapján
Már a mellékelt táblázatból is szembetűnő, hogy a járatok számát
illetően nem csupán az érintheti hátrányosan az utasközönséget, hogy
az erős utaskoncentrációval bíró munkanapok kárára a gyérebben kihasznált hétvégére helyez át járatokat, hanem az a hatalmas járatcsökkenés is, amely az összjáratok számát éves szinten az eddigi 7.300-7.500
járatról 4.600 járatra csökkenti, mely közel 40 %-os
csökkentést jelent! Ez kizárólag egyet eredményezhet,
a munkanapokon megvalósítandó járatok radikális csökkenését, mely viszont az eddiginél is jóval gyérebb ellátást képes csupán biztosítani. Így lesznek olyan vonatok
is, melyektől csupán 35-40 percnyi várakozás után indul
helyi autóbusz...
Csak remélni merem, hogy ez nem egy tudatos lépés
a városi hivatal részéről, mely nézetem szerint akár rövid
távon képes a helyi tömegközlekedést teljes egészében
megszüntetni, hanem csak egy nem teljesen komplex módon megfontolt javaslat, mely a javasolt formában nézetem szerint végképp nem szolgálja a párkányi utasközönség érdekeit és nem lenne szabad, hogy bevezetésre
kerüljön. Remélni merem, hogy talán inkább egyfajta
feltételezett spórolási mód szeretne lenni, melyet viszont
a már így is gyér szintre lesüllyesztett helyi közlekedés
kárára nem javaslok megvalósítani. Nem vagyok róla
meggyőződve, hogy a remélt értéket képviselni fogja,
viszont az ellátottságot eleve nagy mértékben csökkenti,
ezért részemről ez a megoldási forma elfogadhatatlan.
Csepregi Zoltán,
önkormányzati képviselő
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Pre alebo proti cestujúcim?

Mestský úrad koncom októbra zverejnil návrh miestneho cestovného
poriadku na rok 2012/2013. Pretože danú tému poznám bližšie, poslal
som svoje poznámky a návrhy.
Po preštudovaní návrhu miestneho cestovného poriadku je okamžite
nápadné, že sa vôbec nezaoberá ulicami Nánanská a Sobieskeho, resp.
s obsluhou obyvateľov v spomínaných spádových oblastiach. Navyše,
čo je pre mňa najprekvapujúcejšie, že je úplne vynechaná obsluha papierenského závodu. Podľa môjho názoru, nakoľko v našom meste zaniknutím závodu vážne narástla nezamestnanosť, ochranou zostávajúcich
pracovných miest by sa bolo treba vážnejšie zaoberať. Bolo by treba
miestnu hromadnú dopravu napojiť zo sídlisk na ešte fungujúce pracovné miesta na území závodu. Zabezpečením týchto miest by sa navyše
mohla zabezpečiť aj možnosť ich rozšírenia. Ďalšou prekvapujúcou vecou je to, že plán mestského úradu počíta iba s jednou trasou: Železničná
stanica – Továrenská cesta – Novocintorínska ulica – Želiarsky svah
– Terasy II – Terasy I – Poliklinika – Staré sídlisko, DP Market (jednou slučkou prístupná nová zastávka, a späť na predchádzajúcu
zastávku) – Poliklinika – Jesenského ulica – Mestský úrad – Autobusová zastávka – Vadaš zastávka – Autoškola – Stará škola – Komenského
ulica – Železničná stanica.
Podľa môjho názoru sa to cestujúcich s každodennou pravidelnosťou
premávajúcich na trase medzi sídliskami a železničnou stanicou dotýka
vyslovene nevýhodne. Ale nevýhodne sa dotýka všetkých tých, ktorí sa
chcú dostať mestskou hromadnou dopravou na železničnú stanicu. Doteraz používaná prax s viacerými trasami to riešila tak, že linka č. 1 väčšinou obslúžila odchádzajúce vlaky, dole išla priamo, a cez sídliská išla
hore, nakoniec nastupovali cestujúci zo sídlisk, aby čo najmenej času
museli stráviť cestovaním. Nehovoriac o hospodárnosti prevádzkovania
a o spotrebe, pretože nemuseli premávať cez celé mesto naložené cestujúcimi. Linka č. 2 spravidla obslúžila prichádzajúce vlaky, s opačnou
trasou, tým pádom mohli prví vystupovať obyvatelia sídlisk.
Nová trasa navrhovaná mestským úradom už nerobí rozdiel medzi odchádzajúcimi a prichádzajúcimi vlakmi a neberie ohľad ani na súčasný
pohyb cestujúcich. Trasu oblečie do „uniformy“ známu z odbornej literatúry, čo by mohlo byť aj prijateľné, ak by v skutočnosti premávalo
viac autobusov na viacerých trasách každých dvadsať, tridsať minút.
Pôvodne o tom hovorí intervalová premávka. V Štúrove nie. Čo je aj
pochopiteľné, veď miestna hromadná doprava má jeden cieľ, spojiť sídliská so vzdialenejšou železničnou stanicou, a čo možno v najoptimálnejšej miere sa prispôsobiť k odchodom a príchodom vlakov.
Nakoľko väčšina cestujúcich cestuje z Terás, zoberme si jeden príklad:
Autobus je na zastávke Terasy II o 3:55 hodine, odkiaľ sa cez celé mesto dvadsaťminútovým cestovaním dostane o 4:15 hodine na železničnú stanicu. Cestujúci si kúpi lístok, trochu počká, čo je 14 minút, a už
o 4:29 hodine odchádza vlak. Nehovoriac o tom, že by sa patrilo byť 5
minút pred odchodom autobusu na zastávke. To je dokopy 35-40 minút,
čo je výrazne viac, minimálne ešte raz toľko, ako v prípade premávky
s viacerými trasami.
Nemôžeme zabudnúť ani na hospodárnosť miestnej hromadnej premávky. V prípade premávky s viacerými trasami sa linka č. 3 doteraz napojila na prímestskú obidskú linku. Takto sa polovica ceny cestovného lístka
obidského cestujúceho automaticky zobrazila ako príjem miestnej trojky. V prípade, že sa trojka zruší, okamžite zanikne aj tento zdroj príjmu.
Príjem dosiahnutý na miestnej linke sa okamžite zníži. Podľa mojich

informácií tento zdroj činí 20-22% príjmu, čo ročne
môže spôsobiť výpadok 4.000-4.200 eur.
Ďalej podľa môjho názoru príklad v bode č. 2 skôr
odstraší cestujúcich, než by im spravil mestskú hromadnú dopravu príťažlivou. Mnoho cestujúcich
môže prejsť namiesto časovo náročného a obťažného cestovania na individuálnu prepravu, čo môže
znamenať ďalší vážny výpadok príjmu, navyše má
aj škodlivé účinky na prírodu.
Nakoľko podľa mňa fixné náklady prevádzkovateľovi takisto zostanú (v pravidelnej osobnej doprave musí autobus premávať, či je 30, alebo 3
cestujúci, ale aj v prípade, keď nie sú cestujúci...),
automaticky bude rozdiel medzi príjmom a výdavkom väčší. To môže znamenať pre mestský rozpočet zvýšené náklady, to znamená: môže ho to stáť
viac. Avšak zabezpečenosť klesne.
Počet autobusových spojov vždy vo veľkom ovplyvňuje cestovný poriadok železničnej spoločnosti,
ktorý na obdobie 2012/2013 znamená pre mesto
vážnu výzvu, pokiaľ by chceli zabezpečiť pre väčšinu cestujúcej verejnosti v prijateľnej miere miestnu autobusovú dopravu. Doteraz realizovaná forma
týkajúca sa počtu spojov v uplynulých rokoch disponovala nasledovnými ukazovateľmi: čo sa týka
celkového počtu spojov v pracovných dňoch bolo zabezpečených 8285% spojov, cez víkend 15-18% spojov. Spôsob riešenia vypracovaný
mestským úradom by zabezpečoval v pracovných dňoch 76% spojov,
počas víkendov 24% spojov. Teda tam by zvyšoval počet spojov, kde je
už vopred menej cestujúcich.
Prehľad počtu spojov a ich skladba

Poznámka: MJ – na základe môjho pozmeňujúceho návrhu, VH – na
základe návrhu MsÚ
Už z priloženej tabuľky je zrejmé, v prípade počtu spojov nie iba to
môže nevýhodne vplývať na cestujúcu verejnosť, že na škodu silne obsadených pracovných dní preloží spoje na menej využité víkendy, ale
aj veľké zníženie spojov, ktoré v ročnom meradle z doterajších 7.3007.500 spojov zníži na 4.600. Znamená to skoro 40%-né zníženie! Jediným výsledkom môže byť iba radikálne zníženie spojov na úkor pracovných dní. Tento ťah môže viesť k ešte slabšiemu zabezpečeniu ako
doteraz. Takto budú aj také vlaky, od ktorých sa na autobusový prípoj
bude čakať aj 35-40 minút...
Môžem iba dúfať, že to nie je zámerný krok zo strany mestského úradu,
ktorý je podľa mňa schopný v krátkej budúcnosti úplne zrušiť miestnu
hromadnú dopravu. Ale že je to iba nie úplne a komplexne premyslený
návrh, ktorý v tejto navrhovanej podobe podľa mňa vôbec neslúži záujmom štúrovských cestujúcich, a nemalo by sa zrealizovať jeho zavedenie. Dúfam, že je to skôr jeden predpokladaný spôsob sporenia, ktorý
však na úkor už aj doteraz slabšie fungujúcej miestnej preprave nenavrhujem realizovať. Nie som presvedčený o tom, že bude predstavovať
predpokladanú hodnotu, ale zabezpečenie zníži vo veľkej miere, preto je
z mojej strany táto forma riešenia neprijateľná.
Zoltán Csepregi,
poslanec MZ
Preklad: gp
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Vážení obyvatelia!
V minulom čísle ŠaO sme Vás informovali, že môžete podať na mestský úrad pripomienky a podnety k návrhu cestovného poriadku MHD
2012/2013. Nastali zmeny v GVD na rok 2012/2013. Ako už viete, zo
Štúrova je zrušený osobný vlak s odchodom o 4:05 hod, rýchlik Štúrovčan s odchodom o 4:50 hod. Počet odchádzajúcich vlakov zo Štúrova
je znížený o 3 a počet prichádzajúcich vlakov do Štúrova je znížený
tiež o 3 vlaky. Prvý vlak zo Štúrova bude odchádzať ako osobný o 4:29
hod. a v Nových Zámkoch treba prestúpiť na rýchlik „Bernolák“ s odchodom o 5:21 hod. Mesto podávalo 2-krát pripomienky k GVD na rok
2012/2013 pre zachovanie rýchlika „Štúrovčan“ na VÚC Nitra, na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Po týchto pokusoch Ing. Gavlas, obyvateľ Bíne, inicioval petíciu
za zachovanie tohto rýchlika. Ešte aj na štúrovskom jarmoku sa zbierali
podpisy, aby bol čím väčší záujem o tento rýchlik Štúrovčan. Aj tak sa
veľmi ťažko podarilo vyzbierať 5 000 podpisov, čo znamená malý záujem obyvateľov o tento spoj do Bratislavy. Prístup k tejto problematike
väčšiu časť obyvateľstva nezaujíma, či časť obyvateľov, ktorá cestuje za
prácou do Bratislavy bude mať prácu naďalej, alebo kvôli tomuto stratí
zamestnanie.
V týchto dňoch sa podala petícia na Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR a dúfajme, že v marci nastane zmena, a rýchlik
opäť bude odchádzať zo Štúrova. Príchody vlakov sú tak nastavené, že
po príchode rýchlika o 25 minút prichádza osobný vlak. Pri odchádzajúcich vlakoch je to opačne, najprv odchádza osobný vlak a o 23 minút
odchádza rýchlik. A preto sa veľmi ťažko hľadalo optimálne riešenie na
nastavenie cestovného poriadku MHD. Považujem za dôležité rozpísať
tieto zmeny v GVD na rok 2012/2013, aby každý videl z čoho vyplývajú
zmeny v cestovných poriadkoch MHD na rok 2012/2013.
Pre mestský úrad bolo dôležité, ako sa občania budú vyjadrovať k novým zmenám, ktoré sa budú zavádzať. Veľkou zmenou je, že celé mesto
bude obsluhované jednou linkou a to tak, že od prichádzajúcich vlakov
bude cestujúcich prepravovať do mesta a súbežne bude prepravovať
cestujúcich k odchádzajúcim vlakom. To znamená, že sa mení aj trasa,
ktorá bude nasledujúca: Železničná stanica, Novocintorínska cesta, Želiarsky svah, Terasy II., Terasy I., Poliklinika, Domáce potreby Market –
nová zastávka! potom ul. Sv. Štefana, naspäť k zastávke Poliklinika, ul.
Jesenského, Mestský úrad, Autobusová stanica, ul. Bocskaiho, Vadaš,
Autoškola, Stará ZŠ, Komenského ul., Železničná stanica. Touto trasou
bude obslúžené celé mesto. Mestský úrad dostal niekoľko pripomienok
a touto cestou by sme chceli zodpovedať otázky.
1. To, že sa nový návrh nezaoberá s oblasťou Nánanskej cesty a ul. Sobieského, to nie je zmena, nakoľko ani doteraz tieto oblasti neboli obslúžené a doteraz sme nedostali podnet od obyvateľov na zabezpečenie.
Obyvatelia z týchto oblastí môžu využívať zastávky autobusovej stanice
a zastávku pri Vadaši. Zmeny sa týka len to, že sa vynechá zastávka
pri bývalom JCP, nakoľko sa to týka veľmi nízkeho počtu cestujúcich.
Mesačne sa vyhodnocuje počet cestujúcich spoločnosťou SAD a.s. Na
základe tohto vyhodnotenia sme pristúpili k tomuto kroku. Ak by nastala zmena počtu zamestnaných v areáli Priemyselného parku a bude
záujem, vtedy sa budeme zaoberať touto otázkou.
2. To, že je trasa vedená tak, ako je udaná, vyplýva z toho, že opačným
smerom sa to nemôže riešiť. Z dôvodu: ak by išiel autobus opačnou
trasou, nemôže odbočiť na autobusovú stanicu, nakoľko Hasičská ulica
je jednosmerná ulica. Keby bola trasa opačným smerom, tým by sme vynechali obyvateľov celej ul. Jesenského. Efektívnejšie je jednou linkou
pozbierať cestujúcich, ako využiť dve linky.
3. Táto otázka sa týkala ekonomických aspektov verejnej dopravy. Kým
v roku 2012 je vykázaných 7 235 spojov, z toho v pracovných dňoch je
6 140 spojov a v sobotu, v nedeľu je 1 095 spojov. Na rok 2013 si mesto
objednalo 4 600 spojov, z toho 3 500 spojov v pracovných dňoch a 1 100
spojov na sobotu a nedeľu.
Z týchto čísiel vidieť radikálnu zmenu, čo v skutočnosti znamená, že
jednou linkou zabezpečíme príchod aj odchod cestujúcich k prichádzajúcim aj odchádzajúcim vlakom, kým doteraz jednou linkou bol zabezpečený príchod cestujúcich od prichádzajúceho vlaku a druhou linkou
bol zabezpečený odchod cestujúcich k odchádzajúcemu vlaku. Tretia
linka bola najmenej využívaná cestujúcimi.
Je dlhšia čakacia doba, ale je zabezpečený každý vlak a nehovoriac
o ušetrených finančných prostriedkoch. Z praxe vieme, že rýchliky viac
meškajú, ako by načas prichádzali, a takto vzniká aj rezerva času na
prestup na MHD. Doteraz ak rýchlik meškal čo i len 5 minút, autobus
nečakal. Snažili sme sa vyjsť v ústrety aj tým cestujúcim, ktorí cestujú
cez víkendy za prácou, návštevou rodiny a iné. A to, že o koľko bude
menší príjem z tržieb, nám ukáže čas, ale na druhej strane ušetríme na
počte ubehnutých kilometrov. Žiaľ nesmieme zabúdať aj na to, že čím
ďalej, tým menej je cestujúcich zamestnancov a žiakov. A na záver by
sme chceli len toľko dodať našim cteným cestujúcim MHD, aby sme sa
jeden druhého tolerovali pri čakaní na mestský autobus.
Mestský úrad, Oddelenie VÚP a ŽP
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Még mindig függőben a művészeti
központ ügye

Az alkalmanként városunkba látogatóknak és a turistáknak is feltűnt,
hogy a korzón, a városi galéria melletti épületrész évek óta üresen tátong, jó pár kihasználatlan helyiséggel. Ugyanakkor a párkányi viszonyokat kicsit jobban ismerők azt is tudják, hogy ez az épületegyüttes a
város tulajdonában van, a múzeum viszont, egyre gyarapodó gyűjteményével már csak szűken fér el jelenlegi helyén, a hídőrnek és az építészeti osztálynak is otthont adó házban.
A művelődési központ kezdeményezésére a városháza 2009 –ben kidolgozott ugyan egy projektet a galéria és a városi múzeum összeköltöztetésére, de ez mindmáig nem valósult meg. Haszna viszont lenne.
Halasi Tibor, a művelődési központ igazgatója úgy véli, hogy ezzel két
legyet ütöttek volna egy csapásra, egyrészt, nem állnának üresen és nem
kallódának a városi épületrészek a korzón, másrészt pedig a múzeum és
a galéria is jobb helyen, kibővített gyűjteménnyel, méltó környezetben
fogadhatná a látogatókat, sőt akár egy művészeti központ is kialakítható
lenne a vonatkozó helyiségekben.
„Megfelelő pályázat esetében ez a projekt azonnal megvalósítható lett
volna, mintegy 600 ezer euró értékben. Első körben az volt a gond, hogy

nem volt olyan pályázati kiírás, melynek keretében sikerült volna pénzt
szerezni a kivitelezésre, mert ezek az épületek nem számítanak védett
állami műemléknek. Ráadásul a projekt időközben azért is jegelődött,
mert a turisztikai információs iroda a régi helyéről átköltözött a volt
pénzváltó helyiségeibe –ez pedig szerves részét képezte a projektnek.
Ugyanakkor én még mindig látok némi esélyt a megvalósításra. Először
tán lépéseket lehetne tenni annak érdekében, hogy a korzón lévő épületrészeket az állam nyilvánítsa műemlékké, mert akkor jóval nagyobb az
esély és a lehetőség, hogy erre pályázati pénzt szerezzünk. Másrészt pedig van ott akkora hely, hogy még az információs iroda is elférne az új
központban“- fejtette ki Halasi Tibor. Jelenleg konkrét kiírás nincs az
eredeti tervezetre. Szó volt arról is, hogy tetőtérbeépítéssel újabb kiállítóhelyiségeket nyernének. A kultúrház igazgatója szerint meg kéne
vizsgálni, hogy miként lehetne módosítani az eredeti projektet ahhoz,
hogy több helyen és több címen is pályázni lehessen. Halasi szerint egy
modernebb fűtés- és klímarendszerrel az összeköltöztetés után még az
intézmények rezsiköltsége is kevesebbe kerülne.

Ján Oravec polgármester annyit közölt lapunkkal, hogy a projektet nem
vetették el végleg, de a fő buktatója az volt, hogy a vonatkozó épületrészek nem állami műemlékek.
Miroslav Šafranko, Párkány főépítésze e-mailben válaszolt kérdéseinkre, szerinte is szükség van a múzeum és a galéria tereinek bővítésére és
korszerűsítésére, ám a projekt sorsát a városi költségvetés által szabott
keretek is behatárolják. Ugyanakkor továbbra is keresik a megfelelő pályázatot arra, hogy sikerrel járjanak az ügyben.
Buch -
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Prípad umeleckého strediska
stále nedoriešený

Návštevníkom nášho mesta a turistom určite padlo do oka, že na pešej
zóne budova vedľa mestskej galérie zíva prázdnotou s množstvom nevyužitých miestností. Znalci štúrovských pomerov vedia aj to, že táto
skupina budov je majetkom mesta. Naopak múzeum s rozrastajúcimi
sa zbierkami sa už pomaly nezmestí do súčasných priestorov, ktoré sú
zároveň aj domovom oddelenia výstavby a strážcu mosta.
Na návrh kultúrneho strediska MsÚ v roku 2009 vypracoval projekt na
spojenie múzea a galérie, ale to sa do dnešného dňa neuskutočnilo. Úžitok by to malo. Tibor Halasi, riaditeľ MsKS, si myslí, že tým by zabili
dve muchy jednou ranou. Budovy by nestáli prázdne a nechátrali by a aj
múzeum a galéria by dostali vhodnejšie miesto pre rozšírenie zbierok.
Návštevníkov by vítali v krajších a dôstojnejších podmienkach. Mohlo
by sa vytvoriť aj umelecké centrum.
„V rámci správnej súťaže mohol byť projekt okamžite uskutočnený
v hodnote 600 tisíc eur. V prvom kole bolo problémom to, že nebola
vypísaná žiadna verejná súťaž, v rámci ktorej by sa získali financie na
realizáciu, pretože tieto budovy nie sú zaradené medzi chránené štátne
pamiatky. Navyše bol projekt zmrazený aj preto, že sa turistická kancelária presťahovala z pôvodného miesta do budovy bývalej zmenárne
– táto budova bola súčasťou projektu. Napriek tomu ja ešte stále vidím
možnosť na jeho realizáciu. Po prvé by bolo potrebné vykonať kroky,
aby sa budovy vyhlásili za kultúrne pamiatky. Potom by boli šance a
možnosti k získaniu peňazí z konkurzu oveľa väčšie. A po druhé je tam
toľko priestoru, že sa našlo miesto aj pre turistickú kanceláriu” – vysvetľoval Tibor Halasi. V súčasnosti nie je vypísaná žiadna súťaž na
pôvodné plány. Bola reč aj o tom, že rekonštrukciou priestorov povaly
by vznikli nové výstavné priestory. Podľa riaditeľa kultúrneho domu je
treba prešetriť, ako by bolo možné upraviť pôvodný projekt tak, aby
mohol byť podaný na viacerých miestach. Podľa Halasiho by sa po nasťahovaní moderným kúrením a klimatizáciou znížili aj režijné náklady
pre inštitúcie.
Primátor Ján Oravec povedal k veci toľko, že projekt nie je úplne založený, hlavným problémom bolo to, že budovy neboli kultúrnou pamiatkou.
Hlavný stavebný inžinier, Miroslav Šafranko, odpovedal na naše otázky
e-mailom. Aj podľa neho je potrebné rozšíriť a zmodernizovať múzeum
a galériu. Osud projektu závisí aj od financií určených mestským rozpočtom. Zároveň ďalej hľadajú správnu súťaž, aby úspešne pochodili
v danej veci.
-Buch - , preklad gp
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Cyklotrasa až na budúci rok
Ako sme to už v jednom z predchádzajúcich čísiel napísali, Attila Lengyel, poslanec mestského zastupiteľstva navrhoval MsÚ, aby sa na ulici
Svätého Štefana vytvorila cesta pre cyklistov. Pri terajšej mestskej premávke občania bývajúci na sídliskách a vzdialene od centra mesta sa
vedia dostať na hlavnú ulicu a okolie korza iba veľmi zložite.
Projekt sa začal, naša redakcia sa o ďalších krokoch informovala u hlavného architekta, Miroslava Šafranka. Plány už schválilo aj oddelenie dopravného inšpektorátu v Nových Zámkoch. V budúcoročnom rozpočte
Štúrova bude vyčlenených 4800 eur na tento cieľ. Ak poslanci schvália
rozpočet, tak v prvom štvrťroku 2013 bude vytvorená cyklotrasa. Bude
sa môcť na nej premávať v oboch smeroch na uliciach Svätého Štefana
a Hasičskej, na úseku od ulice Športovej až po Sobieskeho ulicu. Cestu
pre cyklistov namaľujú na súčasné cesty, a to zelenou čiarou a označia
vhodnou dopravnou značkou. Mestský úrad už teraz upozorňuje obyvateľov a vodičov, ako aj cyklistov, aby vo vytvorenej trase dodržovali
dopravné predpisy a boli ohľaduplní voči ostatným.
- Buch - , preklad: gp

Biciklisáv csak jövőre
Mint arról lapunkban korábban is beszámoltunk Lengyel Attila önkormányzati képviselő indítványozta a városi hivatalnál, hogy a Szent István utcán létesüljön biciklisáv, mert a város jelenlegi forgalmi rendje
mellett a lakótelepeken és a városközponttól távolabb lévő utcákban
élő csak roppant körülményesen tudják kerékpáron megközelíteni a Fő
utcát és a korzó környékét.
A projekt beindult, lapunk Párkány főépítészénél, Miroslav Šafrankonál
érdeklődött a további teendőkről. Eszerint a tervezetet már jóváhagyta az érsekújvári járási közlekedésrendészeti osztály is. Párkány jövő
évi költségvetésében 4800 eurót különítettek el a célra, ha a képviselők
jóváhagyják a költségvetést, akkor 2013 első negyedévében kialakítják
a biciklicávot. A kerékpársávon mindkét irányban lehet majd közlekedni, a Szent István és a Tűzoltó utcákon, mégpedig a Sport utcától a Sobieski utcáig terjedő szakaszon. A biciklisávot a már meglévő utakra festik fel, mégpedig egy zöld vonallal és a megfelelő közlekedési táblával.
A városháza már most figyelmezteti a lakosokat és az autósokat, miként
a kerékpárosokat is, hogy a leendő új sávban tartsák be a forgalmi szabályokat és legyenek tekintettel egymásra is.
-buch –
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Medzinárodná vínna súťaž

Nemzetközi borverseny

Kamenické víno – absolútny víťaz
Dňa 17. novembra v kultúrnom dome Štúrovo uskutočnili slávnostné
vyhodnotenie Medzinárodnej vínnej súťaže Euroregiónu Ister-Granum.
Na galavečere pri odovzdaní cien vyhlásili nasledovné výsledky: absolútnym víťazom sa stal vinár z Kamenice nad Hronom Michal Benyó
so suchým červeným vínom Pinot Noir 2011, ktoré na základe bodovacieho systému únie z maximálnych 100 bodov dosiahlo 90,67 bodov
– zároveň sa stalo najlepším vínom v kategórii červených vín. Najlepším
bielym vínom sa stal Chardonnay 2009 z pivnice Palik zo Želiezoviec
s počtom bodov 90,32. Najlepšie rosé prezentoval Vitis - Ladislav Benefi z Obidu. Bolo to Pinot Noir s počtom bodov 88,67. Zaujímavosťou
je, že je to tohtoročné víno.

Garamkövesdi bor az abszolút győztes
November 17-én, a párkányi kultúrházban tartották meg az Ister-Granum Eurorégió nemzetközi borversenye idei évfolyamának ünnepélyes
eredményhirdetését. A gálavacsorás díjátadón a következő eredményeket hirdették ki: a veseny abszolút győztese Benyo Mihály garamkövesdi borász lett, 2011-es évjáratú Pinot Noir száraz vörösborával, amely az
uniós borászati pontozási rendszerben a maximum elérhető 100 pontból
90,67 pontot szerzett – ez lett a vörösborok kategóriájának legjobbja is.
A legjobb fehérbornak a zselízi Palik pincészet 2009-es évjáratú Chardonnay bora bizonyult, 90,32-es pontszámmal. A legjobb rozé bort pedig Benefi László prezentálta, Ebedről, ez a Pinot Noir bor 88,67 pontszámot kapott, külön érdekessége, hogy az idei évjáratú.
Az Ister-Granum Eurorégió nemzetközi borversenyén magyarországi
és szlovákiai borászok mutatkoztak be, a négy zsűri munkáját Korpás
András szőlőnemesítő, ampelográfiai szakember vezette. Összesen 131
bormintát értékeltek, 17 aranyérmet, 41 ezüstérmet és 48 bronzérmet
osztottak ki.
-Buch -

Na medzinárodnej vínnej súťaži Euroregiónu Ister-Granum sa predstavili vinári zo Slovenska i Maďarska. Prácu štyroch komisií riadil Ondrej
Korpás, šľachtiteľ vín a ampelografický odborník. Dokopy hodnotili
131 vzoriek vín. Odovzdali 17 zlatých, 41 strieborných a 48 bronzových
medailí.
- Buch - , preklad: gp

Olvasói levél - Meddig kell tűrni még a „zenélő házat“???
Olvasva a 2012 szeptemberi városi újságunkat nem tudom megállni szó nélkül. Szép, hogy Szigeti László képviselő úr kiáll a Petőfi utca lakosainak kényelmi óhajai mellett, ám azt hiszem, hogy az ottaniak hulladékát szállítják gyorsan el (hogy ne büdösödjenek, mint
Csepregi képviselő úr csatornái). Azt, hogy már reggel 7-kor! Nahát!
Ez tényleg felháborító. De ez nem ám egy kávéillatú hivatali iroda,
ahol 9-kor is elég kezdeni. Mert ugye a „fiúk a bányában“ (Koller úr)
igenis dolgoznak! És akkor egy ide óhatatlanul kapcsolódó dolog.
Minket, a Terasz 2 lakótelep és a környező utcák több száz családját,

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

kicsiket és nagyokat meg más bosszant, idegesít, tönkretesz idegileg.
Nem 15-20 percig amíg a Petőfi utcában a szemetüket elpakolják, hanem minden „áldott“nap reggel 6 -tól este 10 -ig az a monoton, idegtépő
borzadály, ami a Kossuth utca 25 szégyentelen, bedróthálózott hangfalaiból bömböl.
Ehhez már hozzászólni sem mer a tisztelt Városi Elöljáróság, ugye! Magas
a gaz a Sobieski utca egyes szakaszain (Slabák úr). Na, ez nagyon fontos!
Tisztelettel: Pathó Márton, Stefánik u.30
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7.

Párkányi gimnazisták az egyetemeken
A Párkányi Gimnázium igazán büszkén kezdhette el az idei tanévet, mivel a 2011/2012-es iskolaévben az egyetemekre felvételt nyert tanulók
aránya elérte a 93 %-ot, ami valóban kitűnő eredmény.
Iskolánkban 4 évfolyam ballagott az elmúlt tanév végén, 2 évfolyam
a négyosztályos tagozatról, ebből a IV.A szlovák tannyelvű és a IV.C
magyar tannyelvű osztály volt. A nyolcosztályos gimnáziumi képzésben
szintén volt szlovák /VIII.B/ és magyar /VIII.D/ tannyelvű osztály is. A
két szlovák tannyelvű osztályból valamennyi továbbtanulni jelentkező
diákot felvették az általuk kiválasztott egyetemre, aminek következtében itt 100%-os lett az eredmény. A IV.A osztály diákjai közül heten a
Komenský Egyetemet választották; közülük van, aki fogorvos, orvos,
vagy jogász szeretne lenni. A VIII.B osztály a nyolcosztályos tagozat
szlovák nyelvű osztálya volt, és valamennyiüket felvették az általuk választott oktatási intézménybe. Hárman prágai egyetemeken fognak tanulni, Károly Egyetemen egy diáklány, és ketten a Közgazdaságtudomá-

nyi Egyetemen /VŠE/. De ebből az osztályból a Komenský Egyetemen
is lesznek diákjaink. Van, akit a spanyol nyelv csábított oda.
A magyar osztályokból többen jelentkeztek magyarországi egyetemekre, ahová sok esetben nagyon magas pontszámokkal lehetett csak
bejutni. Természetesen szlovákiai, sőt cseh egyetemekre is elküldték
jelentkezési lapjaikat, hogy sikeres felvételi esetén a legelőnyösebb
lehetőségek közül választhassanak. Nem egy esetben előfordult, hogy
néhány diáknak az okozott fejtörést, melyik egyetemen kezdje meg szeptembertől tanulmányait. A IV.C osztály 18 diákjából azonban négyen
nem egyetemen folytatják tanulmányaikat, ami az egyetemi továbbtanulási arány szempontjából 78%-ot jelent. Ebből az osztályból a 14
továbbtanuló közül egy tanul Csehországban a Brünni Műszaki Egyetemen /VUT-Brno/. A lányok körében a pedagógia volt az úgymond
nyerő szak, de a lányok közül egy az Eötvös Loránd Tudományegyetem
néprajz szakára is bejutott, és ott tanul tovább.
A nyolcosztályos tagozat magyar osztályában /VIII.D/ 24-en végeztek.
Az egyetemekre jelentkező diákok 95 %-a volt sikeres. Közülük hárman
a Corvinus Egyetemen, Budapesten tanulnak tovább, amelyre különösen
büszkék lehetünk, mivel ezt a világ 200 legjobb egyeteme között tartják
számon. Ebből az osztályból továbbá van diákunk a Trnavai Egyetem
jogi karán és a Bél Mátyás Egyetemen is, ahol külügyi tanulmányokat

tanulnak, valamint a Konstantín Filozófus Egyetemen is, ahol már több
diákunk végzett az elmúlt évek során.
Rangos magyarországi egyetemen többen is kezdhettek tanévet diákjaink ebből az osztályból, pl. ketten a Szegedi Egyetemen az orvosi
szakot választották, de Pécsett is tanulnak néhányan, ahová szintén csak
magas pontszámmal lehetett bejutni. Sokan itthoni egyetemet választottak, amelyek közül a legközelebbin, a komáromi Selye Egyetem Tanárképző karán is tanulnak volt diákjaink. A legtávolabbi főiskolásunk
Romániában tanul a marosvásárhelyi Sapientia EMTE Egyetemen.
A felsorolt eredményekből tisztán látható, hogy végzőseink kiváló
felkészültséggel indultak mind a hazai, mind a külföldi egyetemekre,
hiszen megszerzett tudásuk elegendő volt arra, hogy bejussanak oda. A
teljesség igénye nélkül nézzük, milyen típusú egyetemen tanulnak szeptembertől a tavalyi végzőseink: pedagógiára 14-en, jogra 4-en, orvosira
4-en, műszaki irányzatra 4-en, közgazdaságra 7-en, építészetre 2-en,
külügyi kapcsolatok szakra 2-en járnak.
A 2011/2012-es tanévben 4 osztályban 63 diák érettségizett. Ebből
58-an jelentkeztek egyetemre, 53 diák nyert felvételt felsőoktatási intézménybe, amely 93%-os eredményt mutat. Ez vitathatatlan bizonyíték
arra, hogy a Párkányi Gimnázium diákjai is képesek bejutni még a legrangosabb egyetemekre is. Végzőseink útját azonban tovább is figyelemmel kísérjük, és szívesen, sőt kis megnyugvással gondolunk rájuk
vissza, amikor a frissen megszerzett diplomájukról küldenek értesítőt,
hiszen diplomával még mindig könnyebb munkát találni, mint a nélkül. Erre összpontosítjuk figyelmünket, amikor a mai végzőseinket is
útnak indítjuk. Kívánunk nekik a tanulmányiakban sok sikert, s persze
rengeteg türelmet, kitartást, mert a tudást nem adják könnyen. Egy régi
mondás szerint a megszerzett tudás a legjobb befektetés, amit könnyebb
kamatoztatni még ma is.
Csicsay Sarolta
a Párkányi Gimnázium nevelési tanácsadója
-buch-

8.

Nové chute, nové kreácie, nové technológie: nový jedálny lístok
v reštaurácii Thermal

Od 1. novembra Vám ponúkame možnosť ochutnať gastronomické novinky reštaurácie Thermal, medzi ktorými nájdete mnoho jedál z lososa, kuracích pŕs, paneniek a veľa druhov oblôh z čerstvej zeleniny. Od
tvorcov jedálneho lístka, šéfkuchárov Gábora Kovácsa, Zoltána Nágela
a vedúcej reštaurácie Márie Kajanovej sme sa pýtali, v čom je nový
jedálny lístok odlišný a aké novinky v ňom môžete nájsť.
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však ponúkate aj niečo iné.
- Zoltán Nágel: Pri dezertoch tiež používame nové techniky. Veľkú
úlohu zohráva kombinácia teplého a studeného. Veľký úspech zožali Crépes Suzette t.j. palacinky flambírované pomarančovou
omáčkou a taktiež aj pohár schwarzwald, v ktorom sa na piškóty dostal tvarohový krém, višňová poleva a strúhaná čokoláda.
- Gábor Kovács: Naše dezerty sú príjemne ľahké. Tvarohové krémy, ovocie v čokoládovom kúpeli s vanilkovou zmrzlinou: všetky sú kľudne konzumovateľné aj po steaku.
Mária Kajanová: Mojimi obľúbenými sú jablkové palacinky s karamelovou polevou a škoricovou zmrzlinou. Božské…

- Čím je jedálny lístok odlišný a prečo by si mal zákazník vybrať z
ponuky reštaurácie Thermal namiesto iných miestnych reštaurácií.
- Gábor Kovács: Jedálny lístok sme sa snažili podriadiť modernej
kuchyni a naplniť ho jedlami pripravenými z čerstvých surovín. Zahraniční návštevníci, ktorí sa často otočia v našom hoteli viac-menej udali smer, ktorým by sme sa mali pohnúť. Základ mäsitej čas- Nový jedálny lístok môžete ochutnať denne od 11:00 do 21:00 hod.
ti nášho jedálneho lístka tvoria hlavne kuracie prsia, steak z lososa, v Reštaurácii Thermal, pri termálnom kúpalisku.
Németh Lívia a Mgr. Ján Oravec, ml.
hovädzí steak a panenka, ktoré sme doplnili viacerými chuťami.
Zoltán Nágel: Tým, ktorí sú otvorení novým chutiam by som v každom prípade odporučil ochutnať kuracie prsia s koriandrom, paradajkami a cuketou, alebo pikantnejšiu panenku s višňovou omáčkou
a červeným vínom. Oku lahodiaca je aj ponuka bezmäsitých jedál:
vyprážaný camembert s orechami a smotanové tagliatele s brokolicou. Medzi prísadami môžete nájsť estragón, citrón, horčicu, med,
ovocie, ale aj alkohol, ktorý iné reštaurácie možno používajú pomenej. Pri polievkach a predjedlách sme sa snažili, aby žalúdok veľmi
nezaťažili, ale aby spravili tú správnu chuť pred hlavným chodom.
Mária Kajanová: V jedálnom lístku sme zvlášť vyčlenili kapitolu pre
tradičné chute, preto tí, ktorí nemajú radi koňakovo-medovo-marhuľové
kura, si môžu vybrať vyprážanú rybu, rezeň, syr, ale aj obľúbené husacou pečeňou plnené kuracie prsia na spôsob Thermal.
- Pri pohľade na jedálny lístok vidíme mnoho príloh z čerstvej zeleniny,
cukety, paradajok, ale samozrejme aj tradičné prílohy ako ryža, opekané zemiaky a zemiakové pyré. Ktoré sú u zákazníkov najobľúbenejšie?
- Gábor Kovács: Naši zákazníci jednoznačne preferujú zeleninové prílohy či už grilované alebo dusené. Obľúbené je však aj zemiakové pyré
s pažítkou a špenátom.
- Hlavný chod vždy korunuje dezert. Okrem tradičných dezertov
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Koniec jesennej časti
futbalovej sezóny

Jesenná časť futbalovej sezóny je za nami. Pri porovnaní s minulými
ročníkmi to v bodovom hodnotení vyzerá „celkom” dobre. Štúrovo sa
nachádza v strede tabuľky IV. ligy Juhovýchod na 9. mieste s 22 bodmi
a s dostatočným náskokom pred vypadávajúcimi priečkami, ale…. Môžeme povedať, že herný prejav mužstva bol na konci vlaňajšej sezóny
a začiatkom súčasnej dobrý, hlavne v domácom prostredí bolo mužstvo
silné a dokázalo poraziť nejedného silného súpera (Napr. porazili 4:1
mužstvo Vrakúne v zostave s bývalými prvoligistami Kristiánom Némethom a Attilom Pintem). Potom však prišiel nečakaný útlm a zbytočné
straty bodov na domácom ihrisku s ľahšími súpermi. Bez týchto strát by
sme sa mohli nachádzať v hornej časti tabuľky. Výsledkom boli zmeny
v kádri mužstva. Tréner Bohumil Toběrny niektorých hráčov vyradil z
mužstva a do zostavy zabudoval mladých futbalistov z radov dorastencov. „Ešte pred sezónou nám odišli nejakí hráči (Vavrík, Góra). Pokúsili
sme sa zabudovať do mužstva mladých dorastencov. Veľmi nádejne sa
pozdávajú Stugel s Petrovicsom, ale ešte potrebujú získať skúsenosti.
V polovici jesennej časti prišiel menší útlm. Mrzí ma hlavne, že sme
doma so slabšími Želiezovcami a Novým Životom stratili dôležité body,
naopak niečo sa nám podarilo získať na súperových ihriskách. V celku
som spokojný, už roky sme nemali po jeseni 22 bodov a nesídlime na
zostupovom mieste. Na prvého strácame desať bodov, no myslím si,
že pri trojbodovom systéme je to dobré. Na jar sme boli vždy lepší a
dúfam, že aj teraz to tak bude. Máme výhodu , že sa nám káder ako v
iných mužstvách nezmení a súhra mužstva sa ukáže aj vo výsledkoch.
Zimná príprava bude prebiehať od 7. januára hlavne v domácom prostredí. Odohráme viac prípravných stretnutí a na záver pôjdeme koncom
februára na trojdňové sústredenie do českého Bruntálu. Sústredíme sa
hlavne na kondíciu a súhru mužstva. Kostru mužstva tvorí trojica hráčov, v útoku Bábsky, aj keď sa naňho posledne zosypala spŕška kritiky,
hlavne po vynechanej jedenástke, ktorú sa snažil kopnúť „Panenkovsky“. Napriek tomu dal počas jesene 9 gólov. Keď to zopakuje aj na jar,
bude to dobré. V zálohe je to skúsený Baranyai a v bráne Procháska. Výborne sa rozohral aj Saláta. Snažíme sa dostať do mužstva aj dve posily,
mladých hráčov, jedného do útoku a druhého do zálohy. Na jar môžeme
hrať pokojne a šplhať sa v tabuľke vyššie. Futbalový zväz chystá zmeny
v hracom systéme, ale navrhnuté varianty by nemali priniesť viac vypadávajúcich“ – hodnotil jesennú časť tréner mužstva Bohumil Toběrny.

1.TABUĽKA PO JESENI
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-gp-

Boxerský večer
Po dlhšej odmlke LP Box Promotion opäť usporiadal boxerský večer.
V nedeľu 11.11.2012 sa v štúrovskej mestskej športovej hale zišli tvrdí chlapi a bojovne naladené dievčatá zo Slovenska, Maďarska, Ruska,
Ukrajiny, Dagestanu, Rumunska a Bulharska. Hŕstka boxerských nadšencov mohla vidieť 13 zápasov, všetky vypísané na štyri kolá. Ťahákmi
večera boli zápasy amatérskeho majstra Európy z Ukrajiny Alexandra
Staska a amatérskeho majstra sveta Magomedkamila Mussaevicha z
Ruska. Obaja boxeri predviedli svoje umenie vo veľkom štýle a svoje
zápasy jednoznačne vyhrali na body. Zápasy sa pretiahli do neskorých
večerných hodín, napriek tomu diváci odchádzali domov spokojní. Boli
svedkami tvrdých úderov a dramatických duelov. Ďalšie predstavenie
medzi povrazmi sa uskutoční v decembri medzi vianočnými sviatkami a
Silvestrom, tiež v športovej hale.
Ak sa niekomu tento tvrdý šport zapáčil, boxerský oddiel MŠO Štúrovo
srdečne očakáva všetkých záujemcov- chlapcov aj dievčatá nad 10 rokov. Tréningy sú každý deň od 18 hodiny v športovej hale.
-gp-
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Múzeumpedagógiai foglalkoztató a Balassában
Az esztergomi Balassa Bálint Múzeumban október 30-án került hivatalosan is átadásra az a közel 30 millió forintból megvalósult múzeumpedagógiai foglalkoztató terem, melyet a múzeum egykori raktárhelyiségéből alakítottak át. A technikai eszközökkel gazdagon felszerelt
terem remek lehetőséget nyújt a múzeum gyűjteményes tárgyainak, a
múlt kézzel fogható vetületének a bemutatására, s nem utolsó sorban a
történelem szórakozva tanítására-tanulására.
Dr. Tari Edit múzeumigazgató a helyiség szükségességét ecsetelve kifejtette: „Egy múzeum nem egy lezárt buborék, ahol tudományos munka
folyik, ill. különböző kulturális témákon „eldolgozgatunk”, hanem nagyon fontos, hogy a gyermekek felé, ill. a felnőttek felé...tanulás keretén
belül szórakoztatva mutassuk meg a múltunkat és az értékekre föl tudjuk hívni a figyelmet.” Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott
köszöntőjében bejelentette, hogy a Balassa Múzeum ezentúl a Magyar
Nemzeti Múzeum tagintézményeként fog működni. A projekt jelentőségét méltatva kiemelte: „Ameddig iskolások, ameddig gyerekeink jönnek
és érdeklődnek a múlt után, addig van jövőképünk, mert az identitásukat

keresve meg is fogják találni.” Az új létesítményt Dr. Völner Pál, infrastruktúráért felelős államtitkár adta át rendeltetésének. Elismerően szólt

arról a munkáról, amely életre hívta ezt a nemes célkitűzést. Hangsúlyozta, hogy a történelmet, a régészetet, a múzeumok tárlatainak anyagát fiatal korban kell megszerettetni...ez a foglalkoztató pedig a jövő
nemzedékeinek készült, noha a múltról szól.
A foglalkozásokat – többek között – római kori fibula másolatok, interaktív tábla, a magyar Szent Korona másfélszeres nagyítású másolata,
vagy a Várhegy mozgatható, építhető makettje segíti. A római és reneszánsz kori jelmezeket a gyerekek fel is ölthetik, így jobban bele tudják
magukat képzelni az adott történelmi korba. A terem a kis óvodásoktól
egészen a nagyobb létszámú osztályokig tudja fogadni az érdeklődőket,
de elemes bútorzatának köszönhetően kisebb konferenciák megtartására
is alkalmas. Hinora Edit múzeumpedagógus a Párkány és Vidékének elmondta, hogy a múzeumpedagógiai program múzeumi óráit, tematikusés kézműves foglalkozásait több korosztályra dolgozták ki, az életkori
sajátosságokat is figyelembe véve. Jelenleg 13 féle foglalkozást tudnak
kínálni az iskoláknak. A tanulók megismerkedhetnek pl. az őskori ember
4000 éves kőeszközeivel, a római kori és középkori város lakóival és
életükkel, a Szent Korona szimbolikájával, Mátyás király fekete
seregével. A résztvevők betekintést kapnak a heraldika világába,
az 1848/49-es szabadságharc történéseibe, de a gabonaszemezgető is izgalmas és tanulságos
kalandot kínál. „Itt szeretném
megragadni az alkalmat, hogy
a párkányi iskolák tanulóit is
meghívjam múzeumpedagógiai
foglalkozásainkra. Múzeumunknak ugyanis fontos a határon
túli iskolák bekapcsolása ebbe a
folyamatba, ezért szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Jelentkezni a 0036 33 500175-ös
telefonszámon, vagy a hinora@
balassamuzeum.hu e-mail címen
lehet, ahol széleskörű tájékoztatást nyújtunk programjainkról.”
Ezeken a múzeumpedagógiai
órákon évente több ezer diák
vesz részt Esztergomból és a
környékbeli iskolákból. Most itt
az alkalom, hogy a mi tanulóink
is megismerkedhessenek a múzeumpedagógiai foglalkozások
nyújtotta izgalmas légkörrel,
hogy részesei legyenek a múzeumi anyag, a történelem sokoldalú
és mindamellett élményszerű megismerésének.
Juhász Gyula
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11.

Jesenné matičné okienko

Oslava 15. výročia založenia

Október je jesenný mesiac, evokuje v nás obdobie zrelosti, zberu úrody...., hádam preto je tento mesiac venovaný starším, zrelším ľuďom.
Október je mesiac úcty k starším. Pri príležitosti tohto mesiaca sme
venovali folklórne odpoludnie „Štúrovský venček“ našim skôr narodeným občanom.
Pozdravili sme ich v rámci tohto programu peknými piesňami, tancami,
ktoré predviedli nasledovné súbory: Matičiarik z Nových Zámkov,
Gbelčatá zo ZŠ Gbelce, spevokol z Gbeliec, naše Štúrovčatá a muži Výborníci. Usmiate, veselé tváre vystupujúcich potešili obecenstvo práve
tak, ako pekný program. Odmenou bol zaslúžený veľký potlesk obecenstva. Ďakujeme vystupujúcim
súborom za krásny
program a prítomnému obecenstvu
za účasť.
V duchu úcty
a vďaky sa niesla
aj nasledujúca októbrová akcia, jednodňový zájazd
do Budapešti „Po
stopách slávnych
Slovákov“. Vybrali sme sa pokloniť
a uctiť si pamiatku našich rodákov
v Budapešti, ktorí sa významne podieľali na kultúrnom, hospodárskom
a stavebnom rozmachu tohto mesta. Naša cesta viedla cez Vyšehrad, kde
sme sa zastavili na vyhliadke, pokochali sme sa v krásach dunajského
ohybu a v rannom obraze hradu a hotela Silvanus. Pripomenuli sme si
medzinárodný význam tohto miesta, veď tu bola podpísaná vyšehradská
3 - ka a neskôr 4-ka.
Ďalšia zastávka bola v mestečku Svätý Ondrej (Szentendre), ktoré založili srbskí prisťahovalci. Toto mesto dýcha históriou a južanskou atmosférou. Pravoslávny kostol, múzeum, úzke uličky, veľa prezrádzajú
o bohatej srbskej kultúre. Plní očakávania sme putovali ďalej do Budapešti.
Dlho by som menovala osobnosti Slovákov, ktorí sa zapísali do dejín Budapešti. My sme sa zastavili pri dvoch pamätných tabuliach. Pamätná tabuľa Jána Nepomuka Bobulu (1844 Dovalov – 1903 Budapešť) sa nachádza na jeho dome na Andrássyho triede 62. Pohľad na jeho životnú dráhu
napĺňa nijako nezaujatého, nepredpojatého človeka údivom. Bol staviteľom, projektantom,
podnikateľom, redaktorom,
publicistom, politikom,
poslancom
zastupiteľského
zboru zjednotenej
Budapešti
a uhorského snemu
v rokoch 1892-1897. K jeho pamätnej tabuli sme položili venček a zaspievali slovenskú pesničku.
Druhé miesto poklony bolo pri pamätnej tabuli Jána Kollára (l793 Mošovce – 1852 Viedeň), na Deákovom námestí – Evanjelicky kostol.
Ján Kollár, slovenský básnik, pedagóg, jazykovedec, filozof, historik,
zberateľ ľudovej slovesnosti, ideológ všeslovanskej vzájomnosti pôsobil v tomto kostole 30 rokov ako evanjelický kazateľ. Svoje tvorivé
schopnosti venoval národnému prebudeniu Slovákov, najmä myšlienke
zjednotenia a spolupráce slovanských národov. Označovali ho za apoštola slovanstva. Jeho Slávy dcéra bola stálym kultúrnym programom
každého zhromaždenia študentov a národných buditeľov. Po uložení
venčeka k pamätnej tabuli odznelo krátke pripomenutie si jeho životnej
púte, jeho zásluh. Slávnostnú chvíľu umocnil úryvok zo Slávy dcéry
a slovenská pesnička.
Zvyšok dňa sa niesol v spoznávaní zaujímavostí Budapešti. Pozreli
sme si Nám. hrdinov, Baziliku, Parlament, Hradný vrch, Gellértov vrch
a nové Národné divadlo.
Za večerného osvetlenia sme opúšťali Budapešť plní krásnych dojmov
a hrdosti na našich slávnych rodákov.
Mária Vavreczká

Členovia SZŤP ZO č. 99 dňa 9. októbra oslavovali 15. výročie založenia svojej organizácie.
Organizácia v tejto forme funguje od r. 1997, keď pod vedením predsedníčky p. Boženky Kőröšiovej sa odčlenila od pôvodnej organizácie
zdravotne postihnutých. Po smrti predsedníčky túto funkciu vykonávala p. Tamásová. Od roku 2006 riadi organizáciu, ktorá má 165 členov,
7-členný výbor na čele s predsedníčkou p. Katarínou Tácsikovou.
Slávnostné posedenie zahájili žiaci Základnej umeleckej školy. Nasledovala báseň, ktorú zarecitovala p. Magdaléna Molnárová. Predsedníčka p. Tácsiková pred slávnostným príhovorom privítala hostí: p. Kornéliu Slabákovú, zástupkyňu primátora, p. Evu Kočiovú, predsedníčku
OC telesne postihnutých, predsedkyňu družobnej organizácie z Újpestu,
Anitu Zana, vedúcu odboru sociálnych veci MsÚ Michaelu Pajchortovú,
pracovníčku odboru soc. vecí p. Eriku Magyarovú, starostku obce Nána
Zuzanu Matuskovú, László Szigetiho, poslanca MsÚ, Józsefa Béresa,
riaditeľa a spolumajiteľa Convertisu, predsedkyňu KD „Rozmarín“ p.
Evu Bitterovú, predsedu zdravotne postihnutých z Mužle Jozefa Petra,
ako aj členov našej organizácie.
Nasledoval kultúrny program: Irena Juhászová spievala slovenské a maďarské hudobné piesne, na harmonike ju sprevádzal Stifner Imrich. Ďalej
vystúpili žiaci umeleckej školy, na citare zahrala skupina z Tvrdošovi-

ec, báseň zarecitovala p. Jutka Bakonyi z Újpestu a kyticu maďarských
a slovenských piesní zaspievali štyri členky našej organizácie. Nasledovalo vystúpenie predsedníčky p. Tácsikovej, ktorá vyhodnotila 15-ročnú
činnosť a dosiahnuté výsledky, následne poďakovala za aktívnú činnosť
výboru a dvom členkám odovzdala darčeky.
K úspešnej činnosti a k dosiahnutým výsledkom sa kladne vyjadrili p.
Eva Kočiová, Anita Zana, Zuzana Matusková, Eva Bitterová. Kornélia
Slabáková vo svojom príhovore vyzdvihla úspešnú činnosť organizácie
a popriala výboru naďalej úspešnú činnosť v nastávajúcom období.
Po oficiálnej časti nasledoval obed a najväčšie prekvapenie bolo od p.
Marty Fránikovej, slávnostná torta ozdobená s číslom 15. Na konci nechýbala ani hudba a o dobrú náladu bolo postarané.
Touto cestou ďakujeme naším sponzorom, ktorí peňažným alebo vecným darom podporujú našu organizáciu.
Magdaléna Molnárová členka výboru
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VÁROSTÖRTÉNET - HISTÓRIA MESTA

Ünnepi megemlékezés a hídnál
A Szlovák-Magyar Baráti Társaság Párkány idén is ünnepi megemlékezést tartott a Mária Valéria híd újjáépítésének 11. évfordulóján.
Az SZMBT idén ünnepelte megalakulásának 18. évfordulóját. 1994-ben
az itt élő embereket főleg a barátság, az együttélés, a közös múlt, de elsősorban a közös jövő, a közös Európa késztette arra, hogy megalakítsák
a SZMBT Párkányban is.
A kilencvenes évek közepén ilyen közös dolog volt újraéleszteni a közös
híd gondolatát, hogy talán már eljött az ideje annak, hogy a két nemzetet,
két országot, két régiót, a két várost Esztergomot és Párkányt egy híd
újra összekösse, s ne válassza el! A Mária Valéria híd 1895-ben volt átadva, de a két világháborúban fel lett robbantva, s csak 2001-ben lett újra
üzembe helyezve. A híd újjáépítése a SZMBT párkányi alapszervezetének központi témája lett, s nem kis érdemeket szerzett abban, hogy a híd
aztán fel is épült. A felújított Mária Valéria hídat 11 éve 2001. október
11.-én adták át.
Az ünnepi műsorban fellépett a Stilla Pectus énekkar, a párkányi diákok
verssel köszöntötték a megemlékezést, az ünnepi beszédeket az SZMBT
társelnökei, valamint az esztergomi Rudnay Sándor Egyesület elnöke,
Németh József tartotta, de felszólalt Burján László esperes úr is, aki idén

volt 90 éves.
A megemlékezésen a két város lakosai is résztvettek, akikkel karöltve a
Szlovák-Magyar Baráti Társaság Párkány és a Rudnay Sándor Egyesület
Esztergom tagjai megkoszorúzták a Mária Valéria hidat.
Gajdosik György, az SZMBT magyar társelnöke

Už 11 rokov si užívame
Most Márie Valérie !

11/2012

Po druhýkrát zorganizovala Spoločnosť slovensko maďarského priateľstva v Štúrove spomienkovú slávnosť z príležitosti výročia obnovy mosta Márie Valérie . Konala sa 18. októbra na začiatku mosta,
s krásnym výhľadom na Baziliku v Ostrihome.

Vlani sme oslavovali 10. výročie presne v deň odovzdania mosta , a to
11. októbra. Keďže v tomto roku to bol už jarmočný deň, spomienková
slávnosť sa konala o týždeň neskôr, 18. októbra. Napriek tomu bolo pekné počasie, ktoré tiež prispelo k príjemnému priebehu slávnosti.
Prvú časť slávnosti začal a aj ukončil ženský spevácky zbor Stilla Pectus pod vedením Kataríny Pappovej. Študenti Gymnázia – Gimnázia
v Štúrove, Martin Dorčiak a Glázer Bálint, zarecitovali básne o Dunaji,
o vode. Chlapci zožali obdiv a pochvalu, a zaslúžene !
Okrem iného dátumu sa tohtoročná slávnosť líšila od tej vlaňajšej nielen spestrením programu , ale tiež tým, že vyvrcholením slávnosti bolo
položenie dvoch vencov na most Márie Valérie, na miesto hranice SK –
HU . Účastníci slávnosti sa presunuli na toto miesto, a potom späť, pod
vedením roztomilých mažoretiek, ktoré vedie Kovács Erzsébet v Centre
voľného času v Štúrove.
Jeden veniec položila SSMP v Štúrove a ten druhý – Spolok Alexandra Rudnayho v Ostrihome v zastúpení predsedu - Dr. Németh József .
Sme veľmi radi, že aj ´´ Ostrihomčania ´´ sa pri tejto príležitosti pripojili
k nám .
Opäť sme si pripomenuli udalosti spred 11 rokov , všetky tie pocity a zážitky, ktoré sa spájajú s obnovením mosta. Ale aj to, že ako nám chýbal
! Teraz je už pre nás a pre naše deti samozrejmosťou . Napriek tomu si
myslím, že je veľmi potrebné raz za čas si pripomenúť to, čo je teraz ,
ale tiež to, čo bolo v minulosti a ... nezabúdať.
Na záver chcem v mene výboru SSMP vyjadriť poďakovanie všetkým
tým , ktorí sa podieľali na príprave a priebehu spomienkovej slávnosti
a v neposlednom rade všetkým prítomným občanom, ktorí v hojnom
počte prejavili záujem .
PaedDr. Kornélia Slabáková, spolupredseda SSMP

Mit csinálnak mostanában a Micimackó óvodában ?
A 2012/2013-as tanév kezdetén az óvoda közössége megtárgyalta az iskolaévre vonatkozó pedagógiai, módszertani és szervezési feladatokat.
Az alaposan átgondolt és megalkotott munkaterv alapján megkezdtük az
óvoda tevékenységét a hat csoportban, melyet 137gyermek látogat.
Az igényes pedagógiai-szervezési, nevelési feladatok teljesítése mellett
az óvodában a gyermekek érdeklődésük és igényük szerint köröket látogatnak. Pontosan meghatározott harmonogram szerint: az angol nyelv,
a focisták, a képzőművészeti kör, a zumba, a népi tánc – botorkáló, ficánkoló, furulya és bábkör működik, melyeket tapasztalt pedagógusok

vezetnek. A gyermekek a körök tevékenységében lehetőséget kapnak
mozgásuk , tehetségük, üggyességük, képességeik további fejlesztésére.
Szeptemberben a csoportok pedagógusai találkoztak a szülőkkel megfelelő tájékoztatást adva az óvoda működéséről, melyet Hégli Marianna
igazgatónő és helyetteseik gondos felelősségteljes munkája biztosít az
óvoda alkalmazottaival együtt.
Szeptember végén az egészség hete keretében az egészséges táplálkozásra, életmódra figyeltünk kiállítással, kóstolóval, tematikus sétával
egybekötve.
Az októberi hónap eseményei a napi oktató – nevelő munka kiegészítése keretében: együttműködés, módszertani tanácsadás a szülőknek,
logopédiai gondoskodás az osztályokban.
A „Szépkorúak“ hónapja alkalmából X. 24-én ünnepi délelőtt és délután
keretében köszöntöttük a nagyszülőket.
A fák világnapján – képzőműveszeti és munkaalkotások díszítették az
óvoda folyosóit.
Októberben az iskolakönyvtárak „Nemzetközi napja“ alkalmából a Párkányi gimnázium projektje keretében mesemondó tanulók érkeztek az
óvodába, klasszikus és népmesével szereztek örömet a gyermekeknek.
Köszönjuk , hogy nálunk jártak és kívánjuk, hogy a projekt sikeres legyen.
Az őszi hónap utolsó napjaiban az óvodások is részt vettek a szabadidő
központ rendezésében „Tök jó buli“ kiállításon és a hozzá kapcsolódó
Halloween rendezvényen.
Novemberben folytatódnak az aktivitások és a felkészülés az év legszebb, meghitt ünnepére, a karácsonyra.
Takács Erzsébet- ovónő

RÉGIÓ - KULTÚRA
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Adventi lélekfényezés a könyvtárban

Adventné leštenie duší v knižnici

Évszázadok óta gyulladnak fel az adventi koszorú gyertyái az otthonokban. A szeretet ünnepének érkezéséig egy egész hónapunk van arra,
hogy fénybe öltöztessük a lelkünket.
A Párkányi Városi Könyvtár kötetlen felolvasást szervez beszélgetéssel
és teázással egybekötve az Advent ünnepéről 2012. december 13.–án
14,30 órai kezdettel.

Už stáročia žiaria adventné vence v našich domovoch. Pred nami je celý
mesiac, aby sme naše duše obliekli do svetla.
Mestská knižnica v Štúrove organizuje posedenie pri šálke čaju. Témou
bude Advent – obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Podujatie bude
spojené s čítaním a s rozhovorom. Uskutoční sa dňa 13. decembra 2012
o 14.30 h.

Meghívott vendégek: Főtisztelendő Magyar Károly esperes-plébános,
Főtisztelendő Burján László lelkész, Jozef Hupka káplán, Pólya Csaba
református lelkész és felesége, Pólya Katalin.

Pozvaní hostia: Vdp. Mons. Károly Magyar, Vdp. Mons. Ladislav Burián, Jozef Hupka, kaplán, Vdp., Csaba Pólya kňaz reformovanej cirkvi
a jeho manželka, Katalin Pólya.

Az előadás helyszíne Párkány, Szent Imre tér 33, földszint. A beszélgetést Lelóczky Éva szervezi. Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.beletria@msksturovo.sk. A belépés díjtalan.

Miestom besedy bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33, prízemie. Besedu organizuje Eva Lelóczka, tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.beletria@msksturovo.sk. Vstup na akciu je voľný.

X. történelmi konferencia
Párkányban
A LIMES – ANAVUM Regionális Honismeretei Társulás 2012. december 14-én (pénteken) 13.00 órai kezdettel a Párkányi Művelődési Házban
rendezi meg a X. Regionális Történelmi Konferenciát.
A téma a tavalyi évben, Nánán elkezdett Őstörténet, amely nagy érdeklődést váltott ki az egész térségben.
Ez évben is neves történészek, kutatók tartanak előadást, mint Bíró András Zsolt antropológus, a TURÁN Szövetség elnöke, a KURULTÁJ
szervezője, továbbá Mátéffy Attila, a Szegedi Tudományegyetem néprajzosa és mások.
Az izgalmas témakörben előadás hangzik majd el az ősi magyar harci
eszközökről, az előadók bemutatják a honfoglalás kori harci öltözeteket.
Bemutatkoznak a Felvidéki Barantások, Kopecsni Gábor előadásával.
Filmbemutatóra is sor kerül az eddigi legnagyobb, 2012-es KURULTÁJról.
A szervezők várnak minden érdeklődőt a kultúrházba.

15 éves a mozgássérültek
99-es szervezete
A Vadas termálfürdő éttermében október 9-én ünnepségre jöttünk
össze,hogy megünnepeljük szervezetünk megalakulásának 15-ik évfordulóját.
1997-ben kiváltunk az egészségkárosultak szervezetéből és Kőrösi Boženka vezetésével megalakult a mozgássérültek 99-es szervezete. Haláláig ő vezette a szervezetet, majd ezt a funkciót Tamás Éva vette át.
2006-tól Tácsik Katalin elnökletével és 7 tagú vezetőségi taggal működik a szervezet, amelynek 165 tagja van.Az ünnepélyt a Művészeti iskola diákjai nyitották meg, majd Molnár Magdolna verssel köszöntötte
a jelenlévőket. Tácsik Katalin elnöknő ünnepi beszédében üdvözölte
vendégeinket: Slabák Kornélia alpolgármestert, Eva Kočiovát a járási
mozgássérültek elnökét, Zana Anitát,az újpesti mozgássérültek elnökét,
Michaela Pajchortovát a városi szociális osztály vezetőjét, Magyar Erikát a városi szociális osztály munkatársát, Matuska Zsuzsannát Nána
polgármesterét, Szigeti Lászlót városi képviselőt a pénzügyibizotság
elnökét, Eva Bitterovát a párkányi „Rozmarín“ klub elnökét, Béres Józsefet a Convertis igazgatóját és társelnökét, és Petro Józsefet a muzslai
egészségkárosultak elnökét. Üdvözölte tagjainkat , akik szép számban
voltak jelen.
Az ünnepség kultúrműsorral folytatódott, melyben felléptek: Juhász
Irén nótákat énekelt kísérte Stifner Imre harmonikán, a Művészeti iskola tanulói, a tardoskeddi citerások, verset mondott Bakonyi Jutka az
újpesti szervezet tagja és tagjaink közül 4-en nótacsokorral köszöntötték
a jelenlevőket.
Utánna az elnöknő értékelte a 15 év munkáját és eredményeit, majd megköszönte a vezetőség munkáját és 2 vezetőségi tagnak ajándékot adott
át.
Eva Kočiová, Zana Anita, Matuska Zsuzsanna, Eva Bitterová és Slabák
Kornélia méltatták szervezetünk munkáját és további sikert kívánt a vezetőségnek.
Ezután következett az ünnepi ebéd és nem kis meglepetésünkre Marta
Frániková-tól az ünnepi torta ami szintén jelezte, hogy a szervezetünk
15 éves.Végül jött a zene és a szórakozás.
Ezúton köszönjük támogatóinknak akik egész évben segítik szervezetünk munkáját.
Molnár Magdolna vezetőségi tag
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Spomienky, poďakovania – Megemlékezések, köszönetnyilvánítások
Szívünkben csak az hal meg, kit elfeledünk,
nem pedig az, kit eltemetünk.
Örökké szeretünk Téged!

Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem,
hanem az, amit a szívünkben hordozunk némán,
csendesen.

Fájó szívvel emlékezünk halálának
1. évfordulóján

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára,
apósra és nagypapára

MOLNÁR CSEPÉCZ
SZILVIÁRA

KRIZSÁN IMRÉRE (Párkány)

A gyászoló család

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot ezen a szomorú 10 évfordulón.
Emlékét örökké őrzi: felesége, lánya, fia, veje és unokája
Mónika

Mikor útra keltél, még nem tudtad,
hogy ez lesz az utolsó utad.
Nem térsz hozzánk vissza többé soha,
hogy sorsod Neked ily mostoha.
Hisz még fiatal voltál, élni akartál még,
ez a szörnyű baleset miért pont Téged ért?
Szomorú 50 év telt el azóta, hogy szerető édesapám

Egy szál virág, egy gyertyaszál,
egy fénykép, melyen mosolyogsz ránk.
Emléked örökké itt van velünk,
amíg élünk, Te is élsz velünk.
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára
1992. november 18-ára, amikor szerettünk

VIRÁG ZOLTÁN

TÖRÖK ZOLTÁN

1962. november 17-én, 32 éves korában örökre eltávozott
közülünk.
Leborulok némán sírod felett, áldva őrzöm emlékedet. Akik
ismerték és szerették, kérem, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot!

itt hagyott bennünket.
Emlékét örökké őrző családja.

„Elfeledni Téged nem lehet,
mert Te voltál a jóság és szeretet.”

Szomorú, fájdalmas év telt el azóta,
hogy a szerető férj,
gondos édesapa és nagyapa

Soha meg nem szűnő fájdalommal emlékezünk
november 9-én, halálának 7. évfordulóján

MOLNÁR ISTVÁN

MARKÓ ERIKÁRA

2011. november 17-én örökre eltávozott közülünk.
Soha meg nem szűnő fájdalommal és
szeretettel emlékezünk rá.
Szerető családja

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

„Mikor a gyászban a fájdalomtól könny csorog,
Szemedből szívedig, mi gyorsan feldobog,
Hiába telnek, múlnak az évek el,
Még mindig látod, de ha nyúlsz felé, nem éred el.
Minden emlék és kép előtör,
Veled marad örökké, amit megőrzöl,
Amíg egy nap utána indulsz keresni,
Mert hiányzik, kit szeretsz, S nem bírod eltemetni.”
Soha nem szűnő fájdalommal emlékezünk
december 6-án, távozásának 2. évfordulóján

SZUCHOVSZKÝ ZOLTÁNRA
Nyugodj békében!
Szerető édesapád, gyermekeid, testvéreid.

Fájó szívvel emlékezünk

LENGYELFALUSY MIKLÓSRA,
halálának harmadik évfordulóján.
Akik szerették és tisztelték szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot
A gyászoló család

Apróhirdetés - Riadková inzercia
- Fürdőkádzománc felújítást vállalok. 0905/983 602.
- Predám stavebný pozemok 900
m² - Orgovánová ul., voda, kanalizácia, elektrika, platné stavebné
povolanie. 0911/744 445.
- Predám vyčistený stavebný pozemok v obci Nána v rozlohe 548
m². Na pozemku je studňa, pivnica a všetky inžinierske siete. Cena

dohodou. 0917/391 420.
- Predám veľký trojizbový byt
s balkónom na 1. poschodí v Štúrove na Gaštanovej ul. Cena: 35.000
eur. Tel.: 0907/486 035.
- Párkányban eladó magántulajdonban levő egyszobás lakás balkonnal + pince. Ár megegyezéssel.
RK ne hívjon! 0908/873 904.
- Összkomfortos családi ház eladó

Muzslán. 0915/623 725.
- Eladó felújított kétszobás lakás a
Petőfi utcán. 0905/824 853.
- Dám do prenájmu veľký trojizbový nezariadený byt s pekným
výhľadom na Dunaj. 0903/539
403.
- Predám 1,5-izbový byt, 44 m²,
veľká obývačka s kuchynským
kútikom + spálňa. Cena dohodou.

0917/425 985, 0907/760 276.
- Eladó 1,5-szobás lakás, 44 m²,
nagy nappali konyhasarokkal +
hálószoba. Ár megegyezéssel.
0907/760 276, 0917/425 985.
- Elcserélem háromszobásomat,
egyszobásra /0907420994/. Az
enyém a Tulipánnál van a negyediken, lift nincs. A környéken legyen az egyszobás!
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