Áprilistól ismét járnak a városi buszok

Od apríla opäť premávajú mestské autobusy

Több mint két hónapos huzavona után döntött a városi hivatal, április elsejétől ismét járni fog mindhárom városi autóbusz a vasútállomás és a város közt, a már eddig is ismert
útvonalakon.

Po viac ako dvojmesačnej naťahovačke sa MSÚ rozhodol, že
od prvého apríla budú opäť premávať všetky tri mestské autobusy medzi železničnou stanicou a mestom na už známych
trasách.

Szerkesztőségünk lapzártakor értesült arról, hogy a városháza és
az SAD egyeztetései után döntött a hivatal és április elsejétől ismét visszaállítja a múlt évig megszokott helyi közlekedést, azaz
mindhárom városi autóbusz járni fog.
Eszerint a városi 1-es vonal április elsejétől a következő vonalon közlekedik majd: vasútállomás - Comenius utca - öreg iskola
– autósiskola - Vadas-megáló -Fő utca posta - Öreg lakótelep
Kotva – Poliklinika - Teraszok I. lktp. - Teraszok
II. lktp. – Bérespart - Újtemető út - Gyártelepi
út – vasútállomás.
A 2-es városi autóbusz útvonala április elsejétől:
vasútállomás- Gyártelepi út -Újtemető út –
Bérespart - Teraszok II. lktp. – Teraszok I. lktp.
– Poliklinika -Jesenský utca – városi hivatal
– központi autóbuszmegálló – Vadas megálló
– autósiskola - Öreg iskola- Comenius utca vasútállomás.
A 3-as városi busz útvonala április elsejétől: vasútállomás - Gyártelepi út -Újtemető út – Bérespart
- Teraszok II. lktp. – Teraszok I. lktp. – Öreg
lktp. Billa – Poliklinika - Jesenský utca – Comenius utca – Öreg
iskola – autósiskola - Vadas megálló – Fő utca posta - városi hivatal - központi autóbuszmegálló - Bocskai utca - Vadas megálló
– autósiskola- Öreg iskola - Comenius utca - Öreg lktp. Kotva
– Poliklinika - Teraszok I. lktp .–Teraszok II. lktp. – BérespartÚjtemető út – vasútállomás.
A városi buszok pontos indulási és érkezési időpontjairól a www.
sturovo.sk, a www.facebook.com/SAD.Sturovo, továbbá a busztársaság honlapján, azaz a www.sadnz.sk oldalon tájékozódhatnak.
Általánosságban elmondható, hogy a három városi vonal és a
helyközi autóbuszok menetrendjének összehangolásával április
elsejétől a gyorsvonatokat és a személyvonatokat is ki tudják
szolgálni.
-buch-

Počas uzávierky čísla sme sa dozvedeli o tom, že sa mestský
úrad po rokovaniach so SAD rozhodol od prvého apríla opätovne
vrátiť do prevádzky všetky tri autobusy mestskej hromadnej dopravy, na ktoré sme boli zvyknutí do minulého roka.
Podľa toho od prvého apríla premáva autobus číslo 1. na trase:
Železničná stanica – Komenského ulica – Stará škola – Autoškola
– Vadaš – Hlavná ulica pošta – Staré sídlisko Kotva – Poliklinika
– Sídlisko Terasy I – Sídlisko Terasy II – Želiarsky
svah – Novocintorínska cesta – Továrenská cesta
– Železničná stanica.
Trasa autobusu číslo 2. od prvého apríla :
Železničná stanica – Továrenská cesta – Novocintorínska cesta – Želiarsky svah – Sídlisko Terasy II – Sídlisko Terasy I – Poliklinika – Jesenského ulica – Mestský úrad – Autobusová stanica
– Vadaš– Autoškola – Stará škola – Komenského
ulica – Železničná stanica.
Trasa autobusu číslo 3. od prvého apríla:
Železničná stanica – Továrenská cesta – Novocintorínska cesta – Želiarsky svah – sídlisko Terasy II – sídlisko
Terasy I – Staré sídlisko Billa - Poliklinika – Jesenského ulica
– Komenského ulica – Stará škola – Autoškola – Vadaš – Hlavná
ulica Pošta – Mestský úrad – Autobusová stanica – Bocskaiho
ulica – Vadaš – Autoškola – Stará škola – Komenského ulica –
Staré sídlisko Kotva – Poliklinika – Sídlisko Terasy I – Sídlisko
Terasy II – Želiarsky svah – Novocintorínska cesta – Železničná
stanica.
Presné príchody a odchody autobusov môžete nájsť na www.
sturovo.sk a www.facobook.com/SAD.Sturovo, ďalej na stránke
SAD, to znamená www.sadnz.sk.
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že cestovný poriadok troch
mestských liniek a miestnych autobusov je zosúladený tak, aby
od prvého apríla vyhovel cestujúcim osobných vlakov aj rýchlikov.
- buch – (preklad: gp)
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Az önkormányzat februári ülése
A helyi tömegközlekedés változásairól és hátrányairól, a Vadas tulajdonába átruházandó parcellákról, a beruházási listán
szereplő, idén megvalósítandó munkákról, valamint a Delfin diszkó és a Drink raktár épületéről is tárgyaltak az önkormányzat
február 26-i ülésén.
A képviselői interpellációk keretében Jozef Slabák a parkolási rend be nem tartására hívta fel a figyelmet, továbbá arra, hogy akadnak
olyan személyek, akik városi zöldterületet szórnak fel murvával, hogy azután azon parkoljanak, de szó esett az új kamerarendszer hatékonyságáról és hasznáról is.
Jozef Slabák képviselő fényképekkel bizonyította, hogy a város néhány helyén az autósok magasról fütyülnek az érvényes parkolási
rendre, konkrétan az orosz temető környékét, a városi könyvtár előtti járdát és az Ady és a Fő utca csatlakozását említette, ahol szerinte
tarthatatlanok az állapotok, és ideje, hogy a városháza és a rendőrség is lépjen az ügyben. Felháborítónak tartja, hogy egyesek városi
zöldterületre kavicsot hordjanak, és aztán azon parkoljanak állandó jelleggel. Miként azt is, hogy valaki a városi könyvtár előtti járdán
parkoljon - magától értetődően.
„-Van pédául olyan járda, az Ady utca és a Fő utca összekötésénél, ahol naponta járnak a gyerekek, nem egyszer láttam ott autót a járdán
parkolni. És nemcsak ott. Mindjárt mellette három-négy rokkantaknak fenntartott parkoló van. Ma is, amikor arra jártam, két autó
foglalta ott a helyet, a sofőrjeik, utasaik pedig nem rokkantak. Vagy legyenek oda kihelyezve akadályok, hogy ne lehessen ott parkolni,
vagy legyen fizetős a parkolás, de valamilyen módszert ki kell találni a rend betartására. A másik kérdésem, hogy milyen hasznunk van
abból, hogy 3 újabb kamerával bővítettük a térfigyelő rendszert? Azért kérdezem, mert 2 hete hétfőn a hídnál láttam, hogyzavartalanul
járnak át továbbra is nagyobb járművekkel. Ez pedig tilos. Mi hasznunk van tehát ebből a három kamerából, milyen konkrét lépéseket
tettek eddig?”- fejtette ki Jozef Slabák.
„-Ha átadja nekünk a fotókat, írásban válaszolunk a feltett kérdésre törvényes határidőn belül. Ami pedig a kamerák elhelyezését illeti,
a legújabb eset, amikor a két nyugdíjas gyilkosát keresték és ő Párkányon keresztül jött, pont a mi felvételünk volt a bizonyíték, hogy
mikor jött, honnan jött, mivel jött. Ez a legutóbbi eset, amit meg tudok említeni. A hídra főleg az állami rendőrség kérésére helyeztük ki a
kamerát, akik indokolt esetben kikérik tőlünk a felvételeket és elemzik azokat. Ez a lényeg. Ami pedig a fotókat illeti, ha ön ezeket átadja
nekünk,ennek szintén utánajárunk, mert magam is kíváncsi vagyok, hogy ki szór ki kavicsot a mi zöldterületünkre, ez a szemtelenség
netovábbja“ – válaszolt a felvetésre Ján Oravec polgármester.
Vitkó Andrea, a kulturális bizottság elnöke arról kért tájékoztatást, hogy időben intézi-e a városháza az óvodák nyári nyitva tartását, már
csak azért is, mert tavaly és tavalyelőtt is volt ebből konfliktus, ráadásul az óvónőknek sok kifizetetlen szabadsága gyűlik össze, amiből
megint csak további gondok adódnak.
„ -Tavaly azt mondtam, hogy júliusban három hétig lesznek nyitva. Ez be is lesz tartva, előző héten volt egy megbeszélésünk az óvodaigazgatókkal, a beírarások miatt, ott már elhangzott, hogy mérjék fel az érdeklődést. Júliusi három hétről van szó, az igények szerint
lesz eldöntve, melyik óvoda lesz nyitva három hétig. Ahogy tavaly mondtam”- reagált a polgármester.
František Árendás képviselő a helyi tömegközlekedési változásokra kérdezett rá, mert a lakosok panaszkodtak, hogy ezek a buszok furcsán járnak, fura útvonalon, lesz-e változás és mikor? Ján Oravec polgármester válaszában kifejtette, úgy igyekeztek gazdaságossá tenni
a helyi tömegközlekedést, hogy kilométereket is spóroljanak és az utasokat továbbra is el tudják szállítani a vonatokhoz és a vonatoktól.
„-Ami az útvonalat illeti, ha ki akarjuk szolgálni a városrészeket, akkor így kell járnia a busznak, mert, ha ellenkező irányban közlekedne,
akkor nem tudnánk kiszolgálni a Jesenský utcát, a buszmegállót és egyebeket. Tehát egyelőre nem tervezünk változást, de azt már most
elmondhatjuk, hogy a két tavalyi vonal helyett most csak egy működik, és december-januárban ezen az egy vonalon 300 utassal több volt,
mint a két megszüntetett kettőn“- tette hozzá a polgármester.
Lengyel Attila képviselő afelől érdeklődött, mikor lehet majd hagyományos antennán és kábelen keresztül is fogni a városi televízió
műsorát? A polgármester úgy reagált, tekintettel arra, hogy a műsorszóró cég ajánlata 1400 euró per hónap, a műsorgyártás havi költségei mellett ezt a plusz összeget nem tudja per pillanat felvállalni a város, azaz a tévé műsorát továbbra is internet érik el az érdeklődők.
„-Tudni kell, hogy a ZMOS és a kormány közti memorandum értelmében csökkenteni kell a dologi és a bérköltségeket, főleg, ahol roszul
gazdálkodnak. Náluk március 1-től 5 százalékos restrikciót vezetünk be, ez spórolás, a költségvetés alá tartozó cégeknél azzal, hogy ha
kell költségvetést módosítunk.
A védőháló azért kell, mert mint tudjuk, a központi költségvetésből származó pénzek szempontjából a tapasztalataink alapján kritikus az
április, a május rossz, a június nagyon rossz. Most pluszban vagyunk, de a városi cégek igazgatóival megegyeztünk, hogy a kiadásokat
5 százalékkal csökkentjük, ez lesz júniusig, júniusban is csökkentett lesz és júliusban is. És ha júliusban, mint mindig, minden a rendes
kerékvágásban lesz és augusztus is, akkor mérlegelhetjük, az öt százalékos csökkentés feloldását, amit az első fél évben visszatartottunk. Egyelőre a költségvetés módosítása nélkül tesszük ezt, megvárjuk a március, ami relatíve jó szokott lenni, mert fizetik az adókat,
áprilisban szolid pénzeknek kéne lenniük, de tudjuk, hogy júniusban a nekünk járó pénz 30 százalékát szoktuk megkapni, van tehát miért
spórolni. Tehát egyelőre se az egyik, se a másik ajánlattevővel nem kötünk szerződést a műsorszórásról” – fejtette ki Oravec.
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Csepregi Zoltán képviselő csodálkozását fejezte ki amiatt, hogy, a városháza közlekedési osztálya – annak ellenére, hogy ugyanazokból a számokból
és felmérésekből indult ki, mint az SAD -, spórolásként és pozitívumként tálalja – a polgármestert is beleértve – a helyi közlekedés megváltoztatását, ő
egészen más konklúziókat von le az ügyből. Konkrétan tényekkel és számokkal alátámasztva az SAD felmérése szerint az új rendszer életbe léptével
több, mint 30 százalékkal csökkent az utaslétszám, a vonatokra sokkal többet kell várni, és a megmaradt egyetlen busz is jóval többet bumlizik városon belül, mint amikor még ésszerűbb és hatékonyabb volt a városi buszok üzemeltetése. Ján Oravec polgármester véleménye szerint ugyanazokból a
számokból indult ki a városháza, mint az SAD, és kiállt az új rendszer költséghatékonysága mellett. A képviselők arról is részletesen tárgyaltak, hogy
miért kell és kell e egyáltalán újabb városi telekrészeket és parcellákat átruházni a Vadas vagyonába a két és fél milliós bankkölcsön miatt, amit a fürdő
az új apartmanok építésére vesz fel a Szlovák Takarékpénztártól. Mint kiderült, a tavaly júliusi alaptőke emelésre, azaz az akkori vagyonátruházásra a
Vadas régi hiteleinek restrukturalizálása miatt volt szükség, a mostani döntéssel pedig előzetesen beleegyezett a testület abba, hogy az új apartmanok
alatti parcellákat a bank zálogba tehesse, de nem mint a város, hanem mint a Vadas saját vagyonát.
„-Amit mi júliusban eldöntöttünk és– felértékelés volt, annyival nőtt meg a Vadas alaptőkéje. Ezeket a parcellákat most el lehet felejteni. Ezek le vannak terhelve. De a Vadas másik helyén vannak ezek a mostani parcellák. A Vadas építi ezeket az új apartmanokat. Az átadás után a bank garanciaképpen
kéri az új bungalókat és az alattuk lévő területeket is. Tehát ezekről a területekről júliusban még nem volt szó. Ha vannak ott olyan parcellák, amik a
júliusi anyagban is voltak, akkor ezt ellenőrizni kell, mert azoknak nem kéne ott lenniük.
Ha ezek az új parcellák fel lesznek értékelve, akkor abban az összegben ismét emelkedik a Vadas alaptőkéje, a cég pedig ezt zálogként beteszi a
kölcsönbe.
Ez befektetés, fejlesztés, tehát épület és telek. Mert az épületnek telek nélkül nincs akkora értéke, a teleknek épület nélkül pedig szintén nincs. Ha pedig
ez együtt egy kézben van, akkor természetesen az ár emelkedik”- taglalta a polgármester.
František Árendás képviselő viszont ezzel kapcsolatban kifejtette:
„- A pénzügyi bizottságon is elmondta az igazgató úr (Hogenbuch Endre –a szerk. megj.), hogy a vagyonátruházás, alaptőke emelés egyik oka éppen
az, hogy ezen a módon jó tárgyalási helyzet alakítható ki a bankokkal a kölcsönfelvételre. Tehát a Vadasnak át lettek adva ezek a telkek, amelyeken
természetesen ezek az ingatlanok állnak, akkor viszont nem értem, hogy ezek az új kölcsönre és erre a beruházásra szolgáltak volna, és akkor ezeket
ismét leterhelnénk?
Ján Oravec polgármester szerint a képviselő rosszul értette a mostani vagyonátruházás szükségességét és ezt azonnal meg is indokolta:
„-A Vadasnak több régi kölcsöne volt az egyik, másik, harmadik banknál. Mindegyik kölcsönre volt valamilyen épület zálogba téve garanciaként.
Amikor a hitelrekonstrukciónál, tehát a sok hitel egy hitellé történő alakításánál a Szlovák Takarékpénztár adta a legkedvezőbb ajánlatot, arra, hogy
ezt a sok régi, kedvezőtlen hitelt egyetlen új hitellé alakítja át, azaz átveszi ezeket egyben. A régi hiteleknél viszont az volt a helyzet, hogy az épületekre a Vadas adott garanciát, a telkekre a város, mert ezek a város tulajdonában voltak. Mivel ezek a régi kölcsönök, milliós kölcsönök voltak, a
városnak saját jogon hiába nem volt hitele, a kezesség miatt adósnak számítottunk, mert a hitelnél az épületeket és a telkeket is beszámították. Ezért
volt szükség tavaly júliusban a vagyonátruházás keretében a város kezességét a
Vadasra átruházni, hogy a kölcsöneiért csak a cég feleljen. Ezzel mi nem lettünk
kezesek és alaptőkét is emeltünk ezzel a cégben. Ez tehát még a régi hitelekre
vonatkozik.
Most viszont itt van az új hitel, amiért szintén kezeskedni kell. Tehát akkor
most vagy úgy oldjuk meg, hogy a Vadas az épületekkel, mi pedig az alattuk
lévő telkekkel állunk jót a banknak, - ami a hitel értékét csökkenti, vagy pedig
azokat a telkeket, ahol ezek az új bungalók lesznek, ismét átadjuk a Vadasnak,
saját tulajdonába. És akkor már megint csak egy kezes lesz- azaz a Vadas, és a
városnak megint nem kell ezért felelnie, nem lesz kötve a kezünk” – magyarázta
részletesen a polgármester.
Az önkormányzat végül is megszavazta, hogy a vonatkozó parcellák a Vadas
tulajdonába kerüljenek.
A testület a februári ülésen döntött arról is, hogy az idén a 40 ezer eurós
beruházási keretből közlekedési akadálymentesítésre 15 ezer eurót költsenek,
a játszóterek felújítására pedig 25 ezer eurót szánnak. Az önkormányzat azt is
megszavazta, hogy a Delfin diszkót és a Drink italnagyraktár épületét levették
az eladási listáról, azaz a város egyik objektumot sem adhatja el.
-buch –
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Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva
O zmenách a nedostatkoch miestnej hromadnej dopravy, o bezodplatnom prevode nehnuteľného majetku mesta do vlastníctva
Vadašu, o uskutočniteľných prácach, ktoré sú na zozname investičných akcií, ako aj o budovách Delfin disco a skladu Drink sa
rokovalo na februárovom zasadnutí samosprávy dňa 26. februára.
V rámci poslaneckých interpelácií upozornil Jozef Slabák na nedodržanie parkovacieho poriadku, ďalej aj na to, že sa nájdu také osoby,
ktoré mestské zelené priestranstvá zasypú kamením, aby potom na tom parkovali. Reč bola aj o účinnosti a úžitku kamerového systému.
Poslanec Jozef Slabák fotografiami dokazoval, že na niektorých miestach v meste vodiči vôbec nerešpektujú platný parkovací poriadok,
konkrétne spomenul okolie ruského cintorína, chodník pred mestskou knižnicou a križovatku Adyho a Hlavnej ulice. Na týchto miestach
je podľa neho situácia neznesiteľná a je na čase, aby vo veci konal mestský úrad a aj polícia. Považuje za poburujúce, že na niektoré zelené
priestranstvá mesta nanosia kamene, aby tam mohli trvalo parkovať. Rozhorčujúce je aj to, aby niekto parkoval – ako samozrejmosť – na
chodníku pred mestskou knižnicou.
„Existuje napr. taký chodník, na križovatke Adyho a Hlavnej ulice, kde denne chodia deti, nie raz som videl tam parkovať auto na chodníku. A nie iba tam. Hneď vedľa sú tri, štyri parkoviská pre telesne postihnutých. Aj dnes, keď som tadiaľ išiel, stáli tam dve autá a ich
vodiči, ani spolucestujúci neboli telesne postihnutí. Alebo nech sú tam rozmiestnené zátarasy, aby sa tam nedalo parkovať, alebo nech je
parkovanie spoplatnené, ale nejaký spôsob sa musí nájsť na dodržanie poriadku. Druhou mojou otázkou je, aký úžitok máme z rozšírenia
kamerového systému o tri nové kamery? Pýtam sa preto, lebo pred dvoma týždňami v pondelok som pri moste videl, že naďalej nerušene
premávajú väčšie vozidlá. To je zakázané. Aký úžitok máme teda z týchto troch kamier, aké konkrétne kroky sa vykonali doteraz?“ – pýtal
sa Jozef Slabák.
„Ak nám odovzdáte fotografie, písomne vám odpovieme na danú otázku v zákone stanovenej lehote. Čo sa týka rozmiestnenia kamier,
najnovší prípad, keď hľadali vraha dvoch dôchodcov a on prechádzal cez Štúrovo, práve naše zábery boli dôkazmi, kedy, ako a čím prišiel.
To je posledný prípad, ktorý vám viem spomenúť. Na most sme umiestnili kameru hlavne na žiadosť štátnej polície, ktorá v odôvodnených
prípadoch si od nás vyžiada zábery na analyzovanie. To je podstatné. Čo sa týka fotografií, ak nám ich odovzdáte, tiež to prešetríme. Aj
sám som zvedavý, kto sype kamene na našu zeleň. To je už vrchol bezočivosti“ – odpovedal na pripomienky primátor Ján Oravec.
Andrea Vitkóová, predsedkyňa kultúrnej komisie, žiadala informácie o tom, či mestský úrad včas rieši letnú otváraciu dobu materských
škôl, už aj len preto, lebo vlani aj predvlani vznikol z toho konflikt. Navyše sa učiteľkám nahromadí veľa nepreplatenej dovolenky, z čoho
vznikajú ďalšie problémy.
„Vlani som povedal, že budú v júli otvorené tri týždne. To bude aj dodržané. Minulý týždeň sme mali jednanie s riaditeľkami materských
škôl ohľadne zápisov. Tam už odznelo, aby zistili záujem. Jedná sa o júlové tri týždne. Podľa potreby sa rozhodne, ktorá škôlka bude
otvorená tri týždne. Platí to, čo som vlani povedal“ – reagoval primátor.
Poslanec František Árendás sa pýtal na zmeny miestnej hromadnej dopravy, pretože sa obyvatelia sťažovali, že tieto autobusy premávajú
zvláštne, na zvláštnej trase, či bude zmena a kedy? Primátor Ján Oravec vo svojej odpovedi vyjadril, že miestnu hromadnú dopravu sa
snažili urobiť hospodárnejšou tak, aby ušetrili kilometre a cestujúcich vedeli naďalej dopraviť k odchádzajúcim a prichádzajúcim vlakom.
„Čo sa týka trasy, keď chceme obslúžiť všetky časti mesta, tak musí autobus premávať takto. Keby premával v opačnom smere, nevedeli
by sme obslúžiť Jesenského ulicu, autobusovú zastávku a iné miesta. Teda zatiaľ neplánujeme zmenu. Ale už teraz môžeme povedať,
že namiesto dvoch vlaňajších liniek premáva iba jedna a v decembri – januári bolo na tejto linke o tristo cestujúcich viac ako na dvoch
zrušených“ – dodal primátor.
Poslanec Attila Lengyel sa zaujímal o to, kedy bude možné klasickou anténou a cez káblový rozvod chytiť program mestskej televízie?
Primátor reagoval tak, že vzhľadom k tomu, že ponuka vysielacej firmy je 1400 eur mesačne, mesto v súčasnosti popri výrobe programov
nevie vziať na seba túto čiastku navyše. To znamená, že program mestskej televízie si záujemcovia môžu naďalej pozrieť cez internet.
„Treba vedieť, že na základe memoranda medzi ZMOS a vládou treba znížiť vecné a mzdové náklady, hlavne tam, kde zle hospodária.
U nás sme od 1. marca zaviedli 5 percentnú reštrikciu, to je sporenie u organizácií spadajúcich pod rozpočet s tým, že keď je potrebné,
vykonáme zmenu rozpočtu.
Ochranná sieť je potrebná preto, lebo ako vieme, z hľadiska peňazí pochádzajúcich z ústredného rozpočtu na základe našich skúseností
je apríl kritický, máj zlý a jún veľmi zlý. Teraz sme v pluse, ale s riaditeľmi mestských organizácií sme sa dohodli, že výdavky znížime
o päť percent. To bude do júna. Zníženie bude aj v júni a aj v júli. A ak sa v júli ako vždy dostane do starých koľají a bude pokračovať aj
v auguste, potom môžeme zvažovať zrušenie päť percentného zníženia, ktoré sme v prvom polroku zadržali. Zatiaľ to robíme bez zmeny
rozpočtu. Počkáme marec, ktorý býval relatívne dobrý, lebo platia dane. V apríli by mali byť solídne peniaze, ale vieme, že v júni sme
zvykli dostávať 30 percent našich peňazí. Je preto dôvod na sporenie. To znamená, že zatiaľ ani s jedným ani s druhým, ktorí dali ponuku,
neuzavrieme zmluvu na vysielanie“ – vysvetlil Oravec.
Poslanec Zoltán Csepregi vyjadril svoj údiv, že oddelenie výstavby napriek tomu, že vychádza z tých istých čísiel a prieskumov ako SAD,
predostiera ako sporenie a pozitívum – vrátajúc primátora – zmenu miestnej hromadnej dopravy, a on vyvodzuje úplne iné konklúzie z
prípadu. Na základe prieskumu SAD podloženého konkrétnymi faktami a číslami, od vstupu platnosti nového systému počet cestujúcich
klesol o 30 percent. Na vlaky treba čakať oveľa viac a jediný zostávajúci autobus oveľa viac pendluje v meste, ako keď bola prevádzka
mestských autobusov rozumnejšia a účinnejšia. Podľa názoru primátora Jána Oravca aj mestský úrad vychádzal z tých istých čísiel ako
SAD a stojí za účinnosťou nového systému.
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Poslanci podrobne rokovali aj o tom, prečo je potrebný a či je vôbec potrebný prevod častí mestských pozemkov a parciel do majetku Vadašu, z dôvodu dva a pol miliónového bankového úveru, ktorý si Vadaš zoberie od Slovenskej sporiteľne na výstavbu nových
apartmánov. Ako vysvitlo, vlaňajšie júlové zvýšenie základného imania, vtedajší prevod majetku bol potrebný na reštrukturalizáciu
starých úverov Vadašu. S terajším rozhodnutím zastupiteľstvo predbežne súhlasilo s tým, že parcely pod novými apartmánmi banka
mohla založiť do zálohy, ale nie ako majetok mesta, ale ako vlastný majetok Vadašu.
„O čom sme my v júli rozhodli, a bolo ohodnotené, tým narástlo základné imanie Vadašu. Na tieto parcely teraz môžeme zabudnúť.
Tieto sú zaťažené. Spomínané terajšie parcely sú na inom mieste Vadašu. Vadaš stavia nové apartmány. Po odovzdaní ako garanciu
žiada banka nové bungalovy a parcely pod nimi. Teda o týchto územiach ešte v júli nebola reč. Ak sú tam aj také parcely, ktoré boli
aj v júlovom materiáli, treba to prekontrolovať, lebo tieto by tam nemali byť.
Keď tieto nové parcely budú ohodnotené, tak sa v tejto čiastke znova zvýši základné imanie Vadašu a firma to potom ako zálohu
vloží do úveru. To je investícia, rozvoj, teda budova a pozemok. Pretože budova bez pozemku nemá takú hodnotu a pozemok bez
budovy tiež nie. Keď je to v jednom celku v jednej ruke, samozrejme sa zvýši aj cena“ – rozoberal primátor.
Poslanec František Árendás sa ohľadne veci vyjadril: „Aj na zasadnutí finančnej komisie povedal pán riaditeľ (Endre Hogenbuch – pozn. redakcie), že jedným z dôvodov prevodu majetku, zvýšenia základného imania je práve to, že takýmto spôsobom
môže vzniknúť dobrá rokovacia situácia s bankami na zobratie úveru. Teda tieto pozemky, na ktorých samozrejme stoja tieto
nehnuteľnosti, boli odovzdané Vadašu. Tak potom nechápem, že tieto potom slúžili na nový úver a na túto investíciu a teraz by sme
ich znovu zaťažili?
Podľa Jána Oravca poslanec zle pochopil potrebu terajšieho prevodu majetku a okamžite to aj vysvetlil:
„Vadaš mal viacero úverov u jednej, druhej, tretej banky. Na každý úver bola daná ako garancia budova do zálohy. Pri reštrukturalizácii
úverov to znamená, že viac úverov bolo daných do jedného veľkého úveru. Najlepšiu ponuku poskytla Slovenská sporiteľňa na to,
že tieto staré, nevýhodné úvery premení na jediný nový úver, to znamená, že ich preberie v celku. Pri starých úveroch bol problém
v tom, že na budovy dal garanciu Vadaš a na pozemky mesto, pretože tie boli vo vlastníctve mesta. Nakoľko tieto staré úvery boli
miliónové úvery, mesto nemalo vlastné právo na úver. Kvôli ručeniu sme boli považovaní za dlžníka, pretože pri úvere zarátali aj
budovy a pozemky. Preto bolo potrebné vlani v júli v rámci prevodu majetku ručenie mesta previesť na Vadaš, aby za úvery zodpovedala firma. Tým sme už neboli ručiteľom a vykonali sme aj zvýšenie základného imania vo firme. To sa vzťahuje na staré úvery.
Teraz je tu nový úver, za čo treba tiež ručiť. Teda to vyriešime buď tak, že Vadaš s budovami a my s pozemkami pod týmito budovami ručíme banke, čo zníži hodnotu úveru, alebo tieto pozemky, kde budú stáť nové bungalovy, opäť odovzdáme Vadašu do
jeho vlastníctva. Potom bude znova iba jeden ručiteľ, teda Vadaš a mesto nemusí za to zodpovedať, nebudeme mať viazané ruky“
– vysvetľoval podrobne primátor.
Zastupiteľstvo nakoniec odsúhlasilo, aby sa spomínané parcely previedli do vlastníctva Vadašu.
Zastupiteľstvo na februárovom zasadnutí rozhodlo aj o tom, že tohto roku zo 40 tisícového investičného fondu použijú na realizáciu
bezbariérových prechodov 15.000 €, na rekonštrukciu zariadení detských ihrísk 25.000 €. Samospráva odsúhlasila aj to, že budovy
„Delfín“ a „DRINK“ stiahli zo zoznamu majetku určeného na predaj, teda mesto nemôže predať ani jeden objekt.
- buch - , preklad: gp
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Emlékezés Zahovay Ernő párkányi zeneszerzőre
Aranybetűs ünnepnapot ülhetnénk most, 2013-ban, ha még élne Zahovay Erci bácsi, PRO
URBE- díjas zeneszerző, városunk neves szülöttje. 100. születésnapja lenne éppen!
Mi, és az előző korosztály az ő lágy, hangulatos, simogató dalait hallgattuk és dúdoltuk. Aki
ilyen zenét szívvel hallgat, rossz ember már nem lesz soha. Egy-egy szerzői est másnapján
Párkány utcáin már fütyörészték fülbemászó dallamait. Ez volt Erci bácsi műveinek aranyfedezete. És ezért hajol meg mindenki mély tisztelettel ma is, a már halhatatlanná vált, halk
szavú Mester előtt. Ő volt az én első zenetanárom. Hétévesen nála tanultam harmonikázni.
Innen a réges-régi ismeretség! Teltek az évek, s a munka a mi családunkat is Párkányba
szólította. Jó barátságba kerültünk a Mesterrel és feleségével, Katka nénivel. Egy napon
felejthetetlen meglepetésben volt részünk. Nekem ajándékozták a Mester csodálatosan felhangolt, régi spanyolgitárját! Szerényen , ahogy ajándékot adni való. Ha leült a zongorához
vagy épp mesélésbe kezdett kalandos életéről, elhallgattuk volna az idők végezetéig. Elárulta a titkot is, miszerint a zenével azért ismerkedhetett meg idejekorán, merthogy
születésekor rajta kívül egy új gramofonnal is bővült a család. Alig 4 évesen elszökött hazulról egy katonazenekar koncertjére. Első hallásra eljátszotta a dallamokat! Tanult karéneket, volt kántor, orgonált templomokban, de a zongora hangvilága volt fülének a legkedvesebb. Mint hűséges barát, úgy kísérte végig ez a hangszer az egész életén.
A háború embertelenségei közt is - vigyázó őrangyalként, - a zene lett az örök megmentője. Az első tangóját (Hozzád szól
e vallomás) titokban küldte fel Pestre elbírálni. Jónak találtatott. Műsoros estjei ragyogóra sikerültek! Az egyik rendezvényére Karády Katalin is hivatalos volt. Nem jöhetett. De levélben válaszolt: „Kedves Uram! Szíves felkérő levelét megkaptam, azonban mély sajnálattal kell értesítenem, hogy május 20-án tartandó szerzői estjén fellépni nem tudok, mert állandó
filmfelvételeim a fővároshoz kötnek, és vidéki vendégszerepléseket elvállalni képtelen vagyok. Kérem, ne vegye rossz néven,
hogy ez alkalommal nem állhatok rendelkezésére. Szívélyesen üdvözli: Karády Katalin”. Erci bácsi ezt a levelet ereklyeként
őrizgette mindhalálig. Profi zenekarával eljutott az ország csaknem minden szegletébe. De a mérföldkő az életében Korpona
városa volt. Ott, egy öreg kávéházban kötött örök barátságot Ő és a zongora, s döntött úgy, hogy zenész marad bármi
áron! Zongorista! Zeneszerző! Sorra születtek szerzeményei: a „Céltalan bolyongás”, „Az élet olyan könnyűnek látszik”,
,,Hópehely”, „Mesélek magának” stb. A ”Hull a falevél.” c. dalát orosz szöveggel is gyakran sugározta a budapesti rádió.
Sok orosz művész emigrált abban az időben Magyarországra. Az „Én nem tudom mi történt” című angol keringőjével egy
nap felutazott Budapestre - elbíráltatni. A Csárdás Zeneműkiadóban épp meghallgatás folyt, s az illetőt eltanácsolták. Ő már
be sem ment. Csak fél év után vett újra bátorságot, hogy bemutassa gyönyörű keringőjét. Oklevelek sora, jó néhány aranyezüst és bronzérem, babérkoszorúk, és számtalan szerzői est követte egymást.
Háború! A Mesternek mennie kellett. Vasárnap volt, s a kávéház nyitott ajtaján kihallatszott az „Orgonanyíláskor” c.
szerzeménye. A háborúban volt kerékpáros hírvivő, írnok, szálláscsináló, aludt őrházban, kamrában, halottak között. Lakott poloskáktól hemzsegő kaszárnyában, s egy ágyúvontató majdnem levágta a lábait. Fogság, menekülés, védőangyalok
serege! A vasútállomáson az utolsó pillanatban sikerült ráhasalnia egy vagon tetejére! Láz, katonakórház! Az éjjeliszekrényen Mikuláscsomag, meg egy ottfelejtett mandolin! Hatalmas gyógyerő lakozott a mandolinból felsíró karácsonyi dalokban! Hányszor kívánta, hogy bárcsak kapna egy kis tüdőgyulladást, akkor leszerelnék! De a sors másként intézte. Tífuszt
kapott. Tudta, ennie - és ennie kell! Mit enne legszívesebben? – kérdezte az orvosa. - Sonkát barna sörrel! - tudván, úgyis
lehetetlen. De az étel, ital előállt! Egy nap megállt kórházuk előtt egy amerikai katonai teherautó. Zongoristát kerestek. Szegény Zahovay! - sóhajtották a társai. A főhadiszálláson zongorázott napestig, hosszú időn át. Visszafelé mindig felpakolták
a legfinomabb csokoládékkal, cigarettával, ennivalókkal. Ha az angolok jöttek érte, nekik a magyar nótáit játszotta egészen
sírva vigadásig. Jó ideig egy gyógyszerészcsaládnál lakott, ahol úri élete lett, mert pianínó is volt a házban. Zenei tehetsége
így változtatta jobbá a legkilátástalanabb helyzetekben is a rosszat.
Vége a háborúnak! Leírhatatlan érzés: a marhavagonok kerekei már hazafelé gurulnak. Megható rejtély: az édesapja már a
párkányi Duna-parton várta! Anyját, húgát elvitte a háború. Előkerült régi bendzsója is, amit még háborúba menet egy szekér farába rejtett. Vissza a zongorához! Tagja a hazai Zeneszerzők Szövetkezetének, a pozsonyi rádió játszani kezdi számait.
Ám a pártszervezet kijelentette, hogy a zenélés nem foglalkozás! Munkát vállalt. Volt Karván könyvelő, Búcson zenetanár,
a komáromi hajógyárban bérelszámoló. De feladta. Az álmai erősebbek voltak minden hivatalos előírásnál. Zenekart alapított, új táncdalokat, operetteket szerzett. A pozsonyi magyar adás szilveszteri műsoraihoz éveken át Ő írta a bevezető - és
záró szignált. A „Celulózka v Štúrove” c. lelkes indulója (szuvenírként) a fél világba eljutott. A szlovák rádió azonban nem
kényeztetgette. 30 év alatt mindössze 32 számát játszotta fel. Néhányat a kassai rádió. Utolsó álmaként még szerette volna
hallani a rádióban Tóth Ági előadásában az „ Ave Maria” c. művét.
Végezetül Erci bácsi bölcs elmélkedéseiből idézek: „Amíg a Duna csendesen folydogált, én több, mint 500 dallamot, és több,
mint 50 dalszöveget írtam. Egy életet leéltem, de ez a Dunának meg se kottyan. – Ő csak folyik méltóságteljesen tovább...
Tisztelettel meghívjuk Párkány város lakosságát március 22-én, a megújult Városi Múzeum egy felejthetetlen kiállítására.
Az ünnepélyes megnyitón városunk híres szülöttjére, Zahovay Ernő zeneszerzőre, zenészre, zongoristára emlékezünk, és
hajtunk fejet művészete előtt születésének meg nem élt 100. évfordulóján.
Pallag Magda
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Spomienka na štúrovského hudobného skladateľa Ernesta Zahovayho
Bol by to slávnostný deň so zlatými písmenami teraz, v roku 2013, keby žil Zahovay Erci báči, hudobný skladateľ, držiteľ
ceny PRO URBE, slávny rodák nášho mesta. Práve by mal 100. narodeniny!
My a predošlá generácia sme si pospevovali jeho lahodné, náladové, hladkajúce piesne. Kto takúto hudbu počúva srdcom, zlý
človek už nikdy nebude. Na druhý deň po jeho autorskom večierku v uliciach Štúrova si už hvízdali jeho lahodné melódie. To
bolo zlaté krytie Erci báčiho diel. Preto ešte aj dnes sa každý s hlbokou úctou pokloní pred nesmrteľným, tichým Majstrom. On
bol mojim prvým učiteľom hudby. Ako sedemročná som sa u neho učila hrať na harmonike. Odtiaľto pochádza naša dlhodobá
známosť! Roky ubiehali a práca aj našu rodinu povolala do Štúrova. Stali sme sa dobrými priateľmi s Majstrom a jeho manželkou,
tetou Katkou. Jeden deň sme mali nezabudnuteľné prekvapenie. Mne darovali Majstrovu obdivuhodne naladenú, starú španielsku
gitaru! Skromne, ako sa darovať patrí. Keď si sadol ku klavíru, alebo začal rozprávať o svojom dobrodružnom živote, počúvali by
sme ho až do nekonečna. Prezradil tajomstvo, podľa ktorého sa s hudbou zoznámil preto tak skoro, lebo pri jeho narodení sa rodina
rozšírila aj o nový gramofón. Ako štvorročný utiekol z domu na koncert vojenskej kapely. Na prvé počutie zahral melódie! Učil sa
zborový spev, bol kantorom, hral na organe v kostoloch, ale jeho uchu bol najmilší zvuk klavíra. Ako verný priateľ, ho sprevádzal
tento hudobný nástroj počas celého života.
Počas neľudskosti vojny – ako strážny anjel – sa stala hudba večným záchrancom. Prvé jeho tango (Tebe znie vyznanie) poslal
tajne do Pešti na posúdenie. Posúdili ho za dobré. Jeho programové večierky sa skvele vydarili. Na jedno podujatie bola pozvaná aj
Karády Katalin, herečka, speváčka. Nemohla prísť, ale odpovedala v liste: „Milý pán! Vaše srdečné pozvanie som dostala, avšak s
hlbokou ľútosťou vám musím oznámiť, že na vašom autorskom večierku 20. mája neviem vystúpiť, pretože nepretržité nakrúcania
filmov ma viažu k hlavnému mestu. Vidiecke vystúpenia nemôžem prijať. Prosím vás, neberte to v zlom, že v tomto prípade nie som
vám k dispozícii. Srdečne pozdravuje: Karády Katalin.“ Erci báči tento list uchovával až do smrti ako relikviu. So svojou profesionálnou kapelou sa dostal do všetkých kútov vlasti. Medzníkom jeho života bolo mesto Krupina. Tam, v jednej starej kaviarni,
vzniklo večné priateľstvo medzi ním a klavírom, a rozhodol sa tak, že zostane hudobníkom za každú cenu. Klavirista. Hudobný
skladateľ. Rad radom prichádzali jeho diela: „Bezcieľne blúdenie“, „Svet vyzerá taký ľahký“, „Snehová vločka“, „Porozprávam
vám“ atď. Pieseň s názvom „Padá lístie“ často vysielalo budapeštianske rádio aj s ruským textom. Veľa ruských umelcov emigrovalo v tom čase do Maďarska. S anglickým valčíkom „Neviem, čo sa stalo“ vycestoval v jeden deň do Budapešti na posúdenie.
V hudobnom vydavateľstve Csárdás práve prebiehal výber, dotyčnú osobu poslali preč. On už ani nevošiel. Až po pol roku našiel
znovu toľko odvahy, aby predstavil svoj krásny valčík. Nasledoval rad diplomov, niekoľko zlatých, strieborných a bronzových medailí, vavrínových vencov a nespočetné množstvo autorských večierkov.
Vojna! Majster musel ísť. Bola nedeľa. Cez otvorené dvere kaviarne bolo počuť jeho skladbu s názvom „Keď kvitnú orgovány“.
Počas vojny bol bicyklový doručovateľ správ, pisár, ubytovateľ, spal v strážnom dome, v komore medzi mŕtvolami. Býval v
kasárňach plných švábov a ťahač dela mu skoro usekol nohu. Zajatie, útek, armáda strážnych anjelov! Na železničnej stanici sa mu
v poslednej chvíli podarilo ľahnúť si na vrch vagóna. Horúčka, vojenská nemocnica! Na nočnom stolíku Mikulášsky balík a jedna
tam zabudnutá mandolína! Obrovská uzdravovacia sila išla z mandolíny a plačúcich vianočných piesní. Koľkokrát si prial, aby
dostal menší zápal pľúc, vtedy by ho poslali domov. Ale osud to zariadil inak. Dostal týfus! Vedel, treba jesť a jesť! Čo by ste jedli
najradšej? – pýtal sa ho lekár. Šunku s tmavým pivom – aj keď vedel, že je to nemožné. Ale jedlo a pitie sa predostrelo! Jeden deň sa
pred nemocnicou zastavilo americké vojenské nákladné vozidlo. Hľadali klaviristu. Chudák Zahovay! – povzdychli si jeho druhovia. Na hlavnom veliteľstve hral na klavír celé dni, dlhú dobu. Cestou späť ho vždy nabalili najchutnejšími čokoládami, cigaretami
a jedlom. Keď poňho prišli Angličania, hral im svoje maďarské piesne až sa plačúc veselili. Dlhú dobu býval v rodine lekárnika, kde
mal panský život, lebo v dome mali aj pianíno. Jeho hudobné nadanie takto zmenilo zlo k lepšiemu aj v beznádejných situáciách.
Koniec vojny! Neopísateľný pocit: kolesá dobytčích vagónov sa už kotúľajú domov! Dojímavá záhada! Otec ho už čakal na
štúrovskom brehu Dunaja. Matku a sestru zobrala vojna. Našlo sa aj staré bendžo, ktoré idúc do vojny ukryl v zadnej časti voza.
Späť ku klavíru! Je členom domáceho Zväzu hudobných skladateľov. Bratislavské rádio začína hrať jeho skladby. Ale strana vyhlásila, že hrať na hudobnom nástroji – to nie je zamestnanie. Našiel si prácu. V Kravanoch bol účtovníkom, v Búči učiteľom hudby,
v komárňanských lodeniciach mzdovým účtovníkom. Ale vzdal to. Jeho sny boli silnejšie ako všetky úradné predpisy. Založil si
kapelu, písal nové tanečné piesne, operety. K silvestrovským programom maďarského vysielania bratislavského rádia dlhé roky on
písal úvodnú a záverečnú znelku. Pochod „Celulózka v Štúrove“ (ako suvenír) sa dostal do polovice sveta. Slovenské rádio ho však
nerozmaznávalo. Počas tridsiatich rokov nahralo iba 32 jeho skladieb, niektoré košické rádio. Posledným jeho snom bolo ešte raz
počuť v rádiu svoju skladbu Ave Mária v podaní Ági Tóthovej.
Na záver citujem z jeho múdrych myšlienok: „Kým Dunaj potichu
pretekal, ja som napísal viac ako 500 melódií a viac ako 50 textov piesní.
Prežil som jeden život, ale Dunaj to nijako nepociťuje. – On len dôstojne
tečie ďalej...
S úctou pozývame obyvateľov mesta Štúrovo dňa 22. marca na
nezabudnuteľnú výstavu do obnoveného mestského múzea. Na slávnostnom otvorení výstavy – ktoré sa začína o 16.00 hodine – si pripomíname
slávneho rodáka nášho mesta, Ernesta Zahovayho, hudobného skladateľa,
hudobníka, klaviristu a skloníme hlavu pred jeho umením, na nedožitom
100. výročí jeho narodenia.
Magda Pallag
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ŠTÚROVO, Továrenská 3
NAJVÄČŠÍ SLOVENSKÝ PREDAJCA

ELEKTROINŠTALAČNÉHO MATERIÁLU A SVIETIDIEL

Vás pozýva

tel.: 0905 503 473
email: st@hagard.sk

do špecializovanej predajne pre širokú verejnosť.
Využite možnosť priameho nákupu:
- svietidiel
- elektroinštalačného materiálu
- prístrojov (spínačov, zásuviek)
- káblov
OTVÁRACIE HODINY:
PO-PIA: 7.00 - 16.00 hod.
SOBOTA: 7.00 - 12.00 hod.

bývalá predajňa

ELEKTRO DEMAR

www.hagard.sk

			

A szülőföld vonzásában
Március 6-án a Barta Gyula Galériában nyitották meg Lábik János festőművész jubileumi kiállítását, ahol több száz tisztelője
köszöntötte a művészt, nyolcvanadik születésnapján.
„Gyermekkorom óta elbűvöl a természet szépsége. Képeimen ennek az élménynek a hatását próbálom visszaadni kiállításom látogatóinak. Vallok arról, hogy milyennek látom a teremtett világ megszámlálhatatlan szépségét, arról, hogy amikor esetet veszek a
kezembe, miként tolmácsolom élményeimet sokak felé“ – vallja a művész, a Párkányi Alkotó Kör alapító tagja. Lábik János már
gyermekkora óta foglalkozik a festéssel, rajzolással, egész életre szóló ihletet édasapja képzőművészeti munkásságából merített. Az
évek során egyre tudatosabb módszerrel sajátos, egyedi képvilágot teremtett, ám mindmáig a külvilág realitásaiból merít. Gyakran
festi meg a Párkány környéki természetet, a Duna menti
tájat.
Nyolcvanadik születésnapján a Csemadok Szivárvány
énekkara, a dömösi Zöld Kendő énekegyüttes is fellépett.
A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola növendékei és tanárai szintén közreműködtek az ünnepségen. Horányi László
színművész pedig verssel köszöntötte a festőt. A kiállítást
Bárdos István művészettörténész méltatta.
-b-

Náklonnosť k rodnej zemi

Šiesteho marca otvorili v Galérii Júliusa Bartu jubilejnú
výstavu umeleckého maliara Jána Lábika. K jeho 80. narodeninám ho prišlo pozdraviť viac stoviek ctiteľov.
„Od detstva ma očaruje krása prírody. Na mojich obrazoch sa
pokúšam zachytiť a ukázať vplyv tohto zážitku aj návštevníkom
tejto výstavy. Je to vyznanie o tom, ako vidím tú nespočetnú krásu
na tomto svete, o tom, že keď beriem do rúk štetec, ako tlmočím
svoje zážitky mnohým Vám“ – vyznáva sa umelec, zakladajúci
člen Štúrovského umeleckého spolku.
Ján Lábik sa už od detstva zaujíma o maliarstvo, kreslenie.
Celoživotnú inšpiráciu čerpal z výtvarného umenia svojho otca.
Postupne po rokoch si našiel svoju vlastnú cestu. Svet zachytáva
vlastnou maliarskou obrazotvornosťou. Dodnes prijíma túto koncepciu z reality vonkajšieho sveta. Často maľuje prírodu v okolí
Štúrova a podunajskú krajinu.
Pri príležitosti jeho osemdesiatych narodenín vystúpil spevácky
zbor Szivárvány a Zelená šatka z Dömösu. Ďalej vystúpila učiteľka
Základnej umeleckej školy
Ferenca Liszta – Andrea Baranovics. Básňou
pozdravil maliara herec
László Horányi. Výstavu
slávnostne otvoril historik
vzdelávania István Bárdos.
- b – (preklad: gp)
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POZOR: Zmeny vo VZN o parkovaní

Mestské zastupiteľstvo Štúrovo na svojom zasadnutí dňa
26.2.2013 schválilo VZN č.1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č.1/2012 o podmienkach státia vozidiel na území mesta
..... .
Zmeny nastali v podmienkach pridelenia bezplatných parkovacích kariet ABONENT, kde žiadateľom môže byť fyzická
osoba oprávnená podnikať alebo právnická osoba pôsobiaca v
lokalitách spoplatneným parkovaním, ktorý prevádzkuje vo
vlastnej budove svoju vlastnú prevádzkareň. Druhou dôležitou
zmenou je zavedenie výnimky z povinnosti úhrady parkovného
v letnom období (od 1.5. do 30.9.) v nedeľu na Námestí Sv. Imricha od budovy s orientačným číslom 10 po kostol sv. Imricha
a pred kostolom sv. Imricha. Pre zakúpenie parkovacieho lístka
z parkovacieho automatu príslušníci mestskej polície vodičom
uznajú časovú toleranciu 5 minút od termínu odstavenia motorového vozidla na spoplatnenom parkovacom mieste. Povinnosť
úhrady parkovného sa vzťahuje iba na majiteľov dvojstopových
vozidiel.
Miroslav Šafranko, Ing.arch.
vedúci OVRÚŽP MsÚ Štúrovo

DRAŽBA – ÁRVERÉS
Mesto Štúrovo ponúka na odpredaj svoj prebytočný majetok, formou dražby:
1. stavebný pozemok, ul. Sobieskeho , parc.č.166/21, výmera 540 m2
2. stavba so súp. č. 3125 na pozemku p.č. 3306, vo výmere 55 m2, na ul. Petofiho
3. stavba so súp. č. 2647 na pozemku p.č. 609/2, vo výmere 196 m2,
( garáže vo dvore býv.budovy OPKS )
stavba so súp. č. 150 – admin. budova ( bývalá budova OPKS)
na pozemku p.č. 609/4, vo výmere 214 m2 na ul. Hlavnej
pozemok p.č. 609/6, vo výmere 64 m2, zast. plocha
Mesto Štúrovo ponúka na prenájom formou dražby nasledovnú nehnuteľnosť:
1. stavba so súp.č. 36 na parc. č. 610, vo výmere 548 m2 ul. Hlavnej /
bývalá budova Lagúny/
Párkány városa eladásra kinálja következő ingatlanjait árverés formájában:
1. 166/21-es telekszámú, 540 m2-es épitkezési telek a Sobieski utcában
2. 3306 –os telekszámú, 55 m2-es, beépitett telek, házszám 3125 a Petőfi utcában
3. a volt szolgáltatások házának udvarában lévő 2647-es házszámú,
609/2-es telekszámú 196 m2-es telken álló garázs
a volt szolgáltatások háza - 609/4-es számú 214 m2-es és 609/
6-os számú 64 m2-es telkek – és a rajta álló 150-es házszámú épület a Fő utcán
Párkány városa bérbe adja következő ingatlanját árverés formájában:
1. 610-es telekszámú, 548 m2-es, 150-es házszámú ingatlan a Fő
utcán – a volt Lagúna épülete

ŠKOLSTVO - ISKOLAÜGY

			

Iskolai és óvodai beíratkozások
Minden év elején történnek az iskolába, óvodába való beíratkozások az elkövetkező iskolaévre. Kíváncsiak voltunk, hogy az
egyes intézményekben milyenek az eredmények a 2013/2014-es iskolaévre.
A szlovák tanítási nyelvű alapiskola két osztályt indít a következő tanévben, összesen 57 gyermek jelentkezett az iskolába. „Nálunk
a létszám szinte minden évben egyforma. Gazdasági okokból két osztályt nyitunk. Az előző évi tapasztalatok alapján sajnos elmondható, hogy az iskolaév közben is több tanuló elhagyja az iskolát, mivel a család elköltözik” – magyarázta PaedDr. Lacza Adrianna,
az alapiskola igazgatója.
Az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában is elégedettek voltak. Összesen 85 tanulót írattak be, szeptemberben így négy
osztályt tudnak nyitni. Ebből kettő az ún. egész napos iskola lesz, továbbá lesz egy sportosztály, valamint marad egy klasszikus osztály is. „Ez nagyon szép eredmény, hiszen éveken keresztül csökkent a beíratott gyermekek száma, most viszont emelkedő tendenciát
mutat. Nagyon örülünk, hogy négy osztályt sikerül indítanunk” – mondta Fodor Zsuzsanna, az iskola igazgatója.
A Bartók utcai óvodában szintén nagy volt az elégedettség. „Maximum létszámunk van, pontosan 30 gyermek, így jövőre 6
osztállyal kezdjük az évet, ebből 3 szlovák 3 pedig magyar nevelési nyelvű. Köszönöm a szülőknek a bizalmat. Úgy gondolom, hogy
ez a magas létszám a jó munkánknak az eredménye” – nyilatkozta az óvoda igazgatónője, Hégli Marianna.
Az Ady utcai óvoda igazgatónője, Csányi Andrea is elégedett volt a beíratkozások eredményével. „Minden évben két osztályunk
van, jövőre is mindkét osztály megtelt. 13 éve nincs gondunk a létszámmal. Néhányat már így is más óvodába kellett tanácsolnunk.
Köszönjük a bizalmat” – mondta az igazgatónő.
A Hársfa utcai óvodába ez idáig 14 gyermeket írattak be. Két osztállyal dolgoznak, de ha lennének még jelentkezők, harmadik
osztályt is tudnának nyitni – informált az óvoda igazgatónője, Schürger Zsuzsanna.
A Szövetkezeti sor 22 számú óvoda igazgatónője Mgr. Kozma Beáta csupán annyit árult el, hogy
az iskolába készülő gyermekek számát pótolni tudják a beíratott gyermekekkel.
A Szent Imre Egyházi Óvodába jelenleg 8 gyermeket írattak be. „Óvodánknak egy osztálya
van, melyben 21 gyermek éli az óvodások életét, ez teljes létszámot jelent. Bízom benne, hogy
szeptemberig még lesznek érdeklődők, és így majd szeptemberben is teljes létszámmal indulhatunk” – nyilatkozott Vizi Katalin, az óvoda igazgatónője.
Nem mindenki nyilatkozott készségesen, konkrét adatokat nem mondott, ami minden bizonnyal
az óvodák közti rivalizálásnak tudható be. Most már csak bízni kell, hogy szeptemberig
mindenütt lesz elég gyermek, és minden a legnagyobb rendben lesz.
- pg -

Zápis do škôl
Začiatkom každého roka prebieha v základných a materských školách zápis detí na ďalší školský rok. Boli sme zvedaví,
koľko detí sa prihlásilo na školský rok 2013/2014.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským otvorí dve triedy, prihlásilo sa celkovo 57 detí. „U nás je počet prihlásených
každoročne skoro rovnaký. Z ekonomických dôvodov otvoríme dve triedy. Po skúsenostiach z predošlých rokov, veľa detí opustí naše
lavice aj počas roka, pretože sa rodina odsťahuje“ – vysvetlila riaditeľka PaedDr Adriana Laczaová.
V základnej škole Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským prevláda spokojnosť. Zapísalo sa 85 detí, v septembri tak otvoria
štyri triedy. Z toho dve budú tzv. celodenné, jedna športová a jedna klasická. „ Je to pre nás veľmi dobrý výsledok, roky nám počet
klesal, teraz už má stúpajúcu tendenciu. Sme veľmi šťastní, že môžeme otvoriť štyri triedy“ – povedala riaditeľka školy Mgr. Zsuzsa
Fodor.
V materskej škole na Bartókovej ulici prevládala po zápise veľká spokojnosť. „Máme maximálny počet prihlásených detí, presne 30,
otvoríme 6 tried, 3 s výchovným jazykom slovenským a 3 s maďarským. Ďakujem rodičom za prejavenú dôveru. Myslím si, že tento
vysoký počet prihlásených je výsledkom našej dobrej práce“ – povedala riaditeľka škôlky Marianna Hégliová.
Minden év elején történnek az iskolába, óvodába való beiratkozások az elkövetkező iskolaévre. Kíváncsiak voltunk, hogy az egyes
intézményekben milyenek az eredmények a 2013/2014-es iskolaévre.
Spokojná bola aj Andrea Csányiová, riaditeľka materskej školy na Adyho ulici. „My máme celoročne otvorené dve triedy, aj budúci
rok budú obe triedy plné, už 13 rokov nemáme problém s naplnenosťou. Niektorých sme už museli poslať na zápis do inej škôlky.
Ďakujem za prejavenú dôveru“ – povedala riaditeľka.
Na Lipovej ulici je zapísaných zatiaľ 14 detí. Pracujú iba s dvoma triedami, ale ak
sa ešte prihlásia, sú schopní otvoriť aj tri triedy – informovala nás riaditeľka Zuzana
Schürgerová.
Riaditeľka škôlky na Družstevnom rade Mgr. Beáta Kozmová nám prezradila iba
toľko, že počet odchádzajúcich do školy budú vedieť doplniť prichádzajúcimi deťmi.
Cirkevná materská škola Sv. Imricha má zatiaľ prihlásených 8 detí. „My máme
iba jednu triedu s 21 deťmi, čo pre nás znamená plný počet. Verím, že sa ešte do
septembra prihlásia a budeme mať plnú triedu aj v ďalšom školskom roku“
–
povedala riaditeľka Katalin Vizi.
Neochota niektorých podať konkrétne informácie hovorí o rivalizácii aj medzi materskými školami. Už treba len veriť, že do septembra sa všetky naplnia a bude všetko v
najlepšom poriadku.
- pg -
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Téli felkészülés, rajtol a tavaszi fociidény

Zimná príprava, začiatok jarnej časti futbalovej sezóny

Az a mondás járja, hogy a téli felkészülés a legnehezebb időszak
a sportolók életében. Meghatározza az egész évi teljesítményt.
Az erőnléti felkészülés szintje nagyon jelentős tényező a sportolóknál. Eredménye a jó kondíció, azaz a sportoló megfelelő
fizikai és lelki állapota. A megfelelő szintű felkészülés nélkül
nemcsak a magas sportteljesítmény, de a nehéz edzési terhelés
elviselésének is feltétele. Jól tudjuk, e nélkül a mai élsport
elképzelhetetlen.

Hovorí sa, že zimná príprava je najťažším obdobím pre
športovcov. Má vplyv na výkonnosť počas celého roka.
Úroveň kondičnej pripravenosti je významným faktorom
športovca. Výsledkom kondičnej prípravy je kondícia, t.j.
telesný a duševný stav športovca. Dostatočná úroveň kondície
je nevyhnutnou podmienkou nielen na dosiahnutie vysokých
športových výkonov, ale aj na zvládnutie značného tréningového zaťaženia, ako všetci dobre vieme, bez ktorého sa súčasný
vrcholový šport nezaobíde.

A Párkányi VSE labdarúgóinak szerényen, hazai körülmények
között zajlott a téli felkészülés. A felkészülés az időjárási viszonyok, a sportolók munkaideje és természetesen a gazdasági helyzet figyelembe vételével zajlott, melyek meghatározó tényezők a
párkányi focisták téli felkészülésében.
„A felkészülést még januárban kezdtük, hazai körülmények között.
Főleg az esti órákban edzettünk, alkalmazkodtunk a játékosok
munkaidejéhez. Nagyon megterhelő számukra napközt dolgozni,
majd este teljes erőbevetéssel edzeni, de az élsport ezt kívánja. A
rossz időjárási viszonyok és a nem megfelelő pálya miatt keveset
dolgoztunk labdával, és főleg a fizikai felkészülésre összpontosítottunk. A csapatban három sérültünk van, akikre hosszabb ideig nem
számíthatunk, ketten elhagyták a csapatot, mivel külföldre mentek
dolgozni. Jöttek új játékosok, erősítés a csatársorba, és a szponzoroknak köszönhetően egy új fiatal irányító is Magyarországról.
Még hiányzik a csapattal való összjáték, de bízom benne, hogy értékes tagjai lesznek a csapatnak” – mondta el lapunknak a VSE
edzője, Bohumil Toběrný.
A harmadik ligából való kiesés után a VSE már negyedik éve a IV.
liga délkeleti csoportjában játszik. Tavasszal mindig a kiesés ellen
küzdöttünk, most mintha valamivel jobban állna a csapat…
„Tavasszal, amikor pontokra volt szükségünk, összefogott a csapat és jó eredményeket hozott. Jelenleg a tabella közepén helyezkedünk el és bízom abban, hogy a mentési munkák elkerülnek.
Jövőre megpróbálkozunk a negyedik - ötödik hely körül végezni,
játékoskeret van rá, és mint tudjuk, közeledik az átszervezés. Közös
cseh – szlovák bajnokság, két második liga. Ismét lehetőségünk
nyílik feljutni a harmadik osztályba” – magyarázta az edző.
A VSE felkészülési meccseinek eredményei: Galánta – VSE 1:1,
Dorog – VSE 4:0, Naszvad – VSE 1:2, Tardoskedd – VSE 1:2, VSE
– Érsekújvár 2:2, Komját – VSE 2:4, Nagyölved – VSE 0:0 – ezt a
mérkőzést Nyitrán, műfüves pályán játszották.
A 2012/2013 tavaszi szezonnyitó mérkőzésen a VSE labdarúgó
csapata Nyékvárkonyon vendégszerepelt, szép játékot mutatva 2:1
es vereséget szenvedtek.
Glázer Péter

Futbalisti MŠO Štúrovo sa tohto roku pripravovali skromne v
domácich podmienkach. Prípravu museli prispôsobiť počasiu,
pracovným podmienkam futbalistov a samozrejme sa museli
prispôsobiť aj ekonomickej situácii.
„Prípravu sme začali ešte v januári, v domácich podmienkach.
Trénovali sme hlavne vo večerných hodinách, prispôsobili sme
sa pracovnému času futbalistov. Je to pre nich určite veľká námaha celý deň pracovať a potom ešte naplno trénovať, ale vrcholový šport si to vyžaduje. Pre zlé počasie a neprispôsobivý terén
sme museli obmedziť prácu s loptou a zamerali sme sa hlavne
na kondíciu. Máme v mužstve troch dlhodobo zranených hráčov
základnej zostavy, dvaja nám odišli za prácou do zahraničia. Prišli
aj noví, máme posilu do útoku a vďaka sponzorom sa nám podarilo získať mladého nádejného hráča do stredu poľa z Maďarska.
Musia sa ešte zohrať s mužstvom a verím, že budú prínosom“ –
povedal o príprave tréner mužstva B. Toběrný.
Po vypadnutí z tretej ligy hrá MŠO už štvrtý rok v IV. Lige
Juhovýchod. Na jar sme zatiaľ boli stále svedkami záchranárskych prác. Teraz je to o niečo sľubnejšie rozohrané....
„ Na jar, keď sme potrebovali body, sa mužstvo vždy zomklo a
odohralo výborné zápasy. Teraz sa pohybujeme v strede tabuľky a
dúfam, že nás záchranárske práce obídu. Budúci rok sa posnažíme
skončiť okolo štvrtého - piateho miesta, káder na to máme a ako
vieme, blíži sa reorganizácia. Mala by byť spoločná česko – slovenská liga, dve druhé ligy. Naskytne sa nám možnosť znovu
postúpiť do tretej ligy.“- vysvetľoval tréner Toběrný.
Výsledky MŠO počas prípravy: Galanta - MŠO 1:1, Dorog –
MŠO 4:0, Nesvady – MŠO 1:2, Tvrdošovce – MŠO1:2, MŠO - N.
Zámky 2:2, Komjatice – MŠO 2:4 a V. Ludince – MŠO 0:0 v Nitre
na umelej tráve.
Prvý zápas jarnej časti sezóny 2012/2013 prehrali naši futbalisti
po veľmi dobrom výkone na ihrisku Vrakúne 2:1.
Peter Glázer
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A Párkányi Szakközépiskola megalapításának 45. évfordulóján
A szakközépiskola már 45 éve működik városunban, és ennek alkalmából különleges versenyre került sor 2013. 2. 20-án, melyet az
alapiskolák VIII. és IX. osztályai számára rendeztek meg. A rendezvényre nyolc alapiskola nevezett be, összesen 15 csapattal, nem
csak Párkány környékéről. A „Párkanyi SzaKi“ nevezetű verseny az ismeretek, a kreativitás, a sport területein folyt, fiúk és lányok
közös vetélkedésében.
Ebben az évben a verseny általános ismereteket, szlovák és magyar nyelvi ismerteket, továbbá földrajzi, gazdasági, matematikai és
regionális ismereteket foglalt magába. A kreativitási versenyben a gyerekeknek rövid verset és egyedi ajándékot kellet elkészíteniük.
A sportversenyben a fordulékonyságuk, gyorsaságuk és kitartásuk volt mérce. Minden gyerek becsülettel küzdött, a győztes páros
Dianka Pakošová és Tomáš Máčady városunk szlovák nyelvű alapiskolájából került ki.
Ezen a napon nem csak a gyerekekről, de a résztvevő iskolák tanárairól is gondoskodtunk. Két szakmai előadáson vehettek részt.
Az első, a pszichológia területéről, ami a gyerekek motiválásával foglalkozott, és a második, az egészséges tápalkozás hatásáról a
gyerekekre.
A szervező tanárnők és tanárok lelkes és áldozatos munkájának hatására, reméljük, hogy egy új tradíció születik, ami teret ad a
szakmai értekezésre és együttműködésre, érdekes versenyekkel a gyerekeknek.
Az első éves „Párkányi SzaKi“ verseny nagy elismerést váltott ki, és reméljük a
következő évben még több alapiskola fog bekapcsolódni ebbe a rendezvénybe.
Mgr. Katarína Tungliová

45. výročie založenia SOŠ v Štúrove a jedinečná súťaž
Stredná odborná škola poskytuje vzdelávanie už 45 rokov. Pri tejto príležitosti
sa dňa 20.02.2013 uskutočnila nová a unikátna súťaž, ktorá bola určená 8. a
9. ročníkom základných škôl. Pozvanie zúčastniť sa tejto jedinečnej akcie prijalo osem základných škôl a spolu 15 družstiev zo širokého okolia. „Štúrovská
SOŠka“ alebo „Párkányi SzaKi“ spojila vedomosti, kreativitu a športovú
zdatnosť a spojila dokonca chlapcov a dievčatá do zaujímavej spolupráce.
Tento rok sa vedomostný test týkal všeobecných znalostí zo slovenského alebo maďarského jazyka, cudzích jazykov, geografie,
základov ekonómie, matematiky a regionálnej výchovy. V druhej časti súťaže mali deti za úlohu zložiť krátku báseň a vytvoriť
originálny darček. Počas športových súťaží si deti vyskúšali svoju obratnosť, rýchlosť a vytrvalosť. Všetky deti bojovali statočne,
ale víťazom mohla byť len jedna dvojica a tou sa stali Dianka Pakošová a Tomáš Máčady zo Základnej školy slovenskej zo Štúrova.,
ktorým ešte raz srdečne blahoželáme.
Tento deň si neužili len deti, ale aj ich učitelia, pre ktorých boli pripravené odborné prednášky a diskusie z oblasti psychológie a
vplyvu zdravej výživy na správanie detí.
Vďaka obetavej a výbornej tímovej spolupráci všetkých pedagógov Strednej odbornej školy v Štúrove sme začali novú tradíciu originálnej akcie, ktorá vytvorí priestor pre odbornú diskusiu a spoluprácu, ale aj pre zaujímavé súťaže, v ktorých sa nájdu všetky deti.
Na tejto akcii sa osobne podieľali aj pán Dirk Bosche, generálny riaditeľ Smurfit Kappa Obaly, firma CMMS a Monarflex v Štúrove,
ktorí túto akciu podporili a pomohli pri samotnej realizácii.
Prvý ročník „Štúrovskej SOŠky“ sa stretol s veľkým ohlasom a dúfame, že budúci rok sa zapoja aj ďalšie základné školy do zaujímavých a originálnych súťaží organizovaných našou školou.
Mgr. Katarína Tungliová

BUDAPESTI VENDÉGJÁTÉK!

operett 2 felvonásban
VMK PÁRKÁNY
2013. 04. 05.
19:00 ó

Jegyek elővételben:
nyugdíjasoknak:		
A helyszínen:		
nyugdíjasoknak:		

10 €
8€
12 €
10 €
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A forradalomra és a szabadságharcra emlékeztek
Koszorúzással és emlékesttel zajlottak le Párkányban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulós ünnepségei. Az Ifjú
Szívek fellépése volt az ünnep fénypontja.
A kultúrházban március 14-én tartott ünnepi esten Boócz Mária a Csemadok helyi szervezete nevében méltatta a forradalom és szabadságharc jelentőségét, de a hazaszeretettel, az összefogással, az önfeláldozással, a nemzettudattal összefüggésben kifejtette, ma már egyre
több az intő jel ezekkel kapcsolatban. Főképp, ami a nemzetiség vállalását és az anyanyelvhasználatot illeti.
A 2011-es népszámlálás adataiból kiindulva Boócz Mária megdöbbentőnek nevezte, hogy míg Párkányban a lakosság 61 százaléka vallotta magát magyar nemzetiségűnek, a megkérdezettek 11 százaléka, 1202 személy nem tudta, milyen a nemzetisége. Nyelvhasználati
téren a lakosság 65 százaléka vallotta anyanyelvének a magyart, 11,4 százalék viszont nem tudja, melyik az anyanyelve – annak ellenére
sem, hogy a kérdőíven 12 lehetőség közül választhatott. Booócz értelmezésében ezek az emberek tulajdonképpen saját édesanyjukat
tagadták meg. Mint kifejtette, ezek tények, ezeket nem lehet félremagyarázni.
Ünnepi beszédet mondott Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke is, aki a forradalom vívmányait méltatta, és hangsúlyozta, hogy
1848 nélkül nem teremtődhettek volna meg a nemzetiségek jogait is tiszteletben tartó modern európai demokráciák sem.
Az ünnepi esten a Szivárvány énekkar fellépésének is tapsolhatott a közönség, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola pedig egy értékes,
irodalmi anyagában nívós műsorral emlékezett a forradalomra. Szóval, dallal és gondolattal idézték fel 1848 sorsfordító napjait.
Március 15-én este a téli zimankó ellenére is több száz néző vastapsa kísérte az Ifjú Szívek Táncegyüttes fergeteges műsorát. A korszerű
szcenikai elemekkel építkező előadásban a Kárpát-medence szinte minden tájegységének táncából ízelítőt adtak, Zólyomtól Kalotaszegig. A cigánytánc is nagy sikert aratott. Az Ifjú Szívek nem egy kővé vált, holt hagyományt mutat be, hanem nagyon is mai, feszes
dramaturgiával szerkesztett, már- már táncszínházi előadást, ahol a közönség bevonása is fontos. Az előadásból az is kiderült, hogy a
néptánc egyáltalán nem a nemzeti kizárólagosságra épít, sőt, profi magyar együttes is kiválóan táncolhat eredeti szlovák és román néptáncot is – megérdemelt sikerrel. Hégli Dusán, az együttes vezetője mellesleg több tévhitet is eloszlatott, ugyanis még a népzene iránt
érdeklődő emberek közül is kevesen tudják, hogy zenetörténetileg a csárdás például az egyik legújabb táncunk, lásd a magyar reformkort.
Vagy azt, hogy még a XIX. század elején is a legtöbb lakodalomban, társasági alkalmakkor zsidó zenekarok szolgáltatták a talpalávalót
a Kárpát-medencében. Sőt, az egykori Galícia területén ma is találunk kiváló zsidó népzenészeket, miként Romániában is. Arról már
nem is beszélve, hogy amit mi ma cigányzenének ismerünk, az végképp nem a cigányok eredeti saját zenéje, hanem azt főképp a magyar
romantika teremtette meg. Mint azt a perceken át zúgó taps is bizonyította, az Ifjú Szívek fellépése a március 15-ei ünnepségsorozat
legszínvonalasabb, legigényesebb rendezénye volt, reméljük, idei legújabb műsorukkal is ellátogatnak majd Párkányba.
S mindehhez még két megjegyzés: a legnagyobb ostobaságnak tartom, ha valaki pusztán azért nem nézte volna meg az Ifjú Szívek
műsorát, mert az együttes és vezetője úgymond „hidas“, miként azt is bornírt bunkóságnak tartom, ha valaki a 14-ei ünnepi estre csak
azért sem jött el, mert az meg úgymond „emkápés”volt.Netán az irodalmi színpad diákjait is tagkönyvecskézzük??? Vagy politikai billogot rakunk egy kórusműre?? Ha már kulturális-művészeti produkciókban is párthovatartozás alapján rangsoroljuk egymást, akkor
szégyellhetjük magunkat, igen, főképp 1848 emléke kapcsán! Mint ahogy azt is tahóságnak tartom, ha A. Nagy László kisebbségi kormánybiztosnak nem biztosítottak lehetőséget arra, hogy ünnepi beszédét elmondhassa. Mert ha ez igaz, akkor szintén van miért szégyellni
magunkat.
-buch-

RIADKOVÁ INZERCIA - APRÓHIRDETÉS
-

Fürdőkádzománc felújítást vállalok. 0905/983 602.
Predám stavebný pozemok v rozlohe 550 m² v obci Nána. Na pozemku je studňa a všetky IS. Info: 		
0917/391 420.
Na predaj 1-izbový byt na ul. Jesenského. 0948/446 370.
Kiadó vagy eladó Párkányban szoba-konyhás lakás. 749 47 58, 0908/404 167.
Eladó egyszobás lakás 40 m², balkon + pince. Ár megegyezéssel. 0907/348 940.
Predám jednoizbový byt 40 m², balkón + pivnica. Cena dohodou. RK nevolať. 0907/348 940.
Dávam do prenájmu prerobený, komplet zariadený 2-izbový byt na I. poschodí. 0908/706 439.
Eladó DAEWO NEXIA, érvényes ŠPZ,TK,EM. 0917/309 058.
Predám DAEWO NEXIA, platná ŠPZ,TK,EM. 0917/309 058.
Eladom régi ezüst érmegyűjteményemet. 0917/309 058.
Predám zbierku starších strieborných mincí. 0917/309 058.
Eladó Szőgyénben családi ház, garázs, műhely. 0908/454 704.
Kimagaslóan magas áron vásárolok régi katonai tárgyakat, sisakokat, kardokat, illetve ezüsttárgyakat. 		
diplomás gyűjtő Esztergomban. 0036 30 246 41 83.
Ponúkame prácu pre študentky stredných a vysokých škôl na letnú sezónu do bufetu na TK Vadaš. Potrebná znalosť madˇarského a slovenského jazyka. Info: 0907 772 948
Predám 3izbový byt v Štúrove, OV, ul. Sv. Štefana, štvorbytovka. Vyvýšené prízemie, 56m2, tehlový, 		
plastové okná, špajza, dve pivnice.Parkovanie vo dvore, možnosť využívať záhradku pri dome. Výborná
poloha! Cena dohodou! Kontakt: 0917/492825

			

Spomienky, poďakovania – Megemlékezések, köszönetnyilvánítások
Egy szál virág, egy gyertyaszál,
Egy fénykép, melyről mosolyogsz ránk.
Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te élsz velünk.

Jöjjetek síromhoz, szálljon a szent ima.
Én halkan mondom veletek, üdvözlégy
Mária.

Fájó szívvel emlékezünk március 2-án,
halálának 1. évfordulóján

Szívünk teljes szeretetével és soha el
nem múló fájdalommal emlékezünk
március 8-án, halálának 7. évfordulóján

VARGA KATALINRA

id. BOTKA FERENCRE

Lánya és családja

Szerető családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet
minden
kedves rokonnak, szomszédnak, barátnak
és ismerősnek, akik 2013. február 12-én
elkísérték utolsó útjára drága halottunkat
FARKAS MIKLÓST
Köszönjük őszinte részvétüket, a koszorúkat,
a virágokat és a vigasztaló szavakat,
melyekkel
enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírodra tehetünk.
Mikor könnycsepp gördül végig az
arcunkon,
Az azért van, mert hiányzol nagyon.
Fájó szívvel emlékezünk
FEIGL PÉTER
halálának 14. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.
Emlékét őrző szerető családja

S bolesťou v srdci spomíname,
Žiadne slová nemôžu vyjadriť bolesť,
čo cítime...
Osud je niekedy krutý, nevráti, čo zrazu vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.
Odišiel drahý, bez slova rozlúčení, odišiel tak
náhle až ťažko k uverení.
17. apríla tomu bude rok, čo nás náhle opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
VOJTECH PAKŠI
Ďakujeme všetkým, kto si s nami spomenie.
Smútiaca rodina
Hiányzol, ki már a mennyben vagy,
Te sem gondoltad, hogy magad után
Ilyen nagy fájdalmat hagysz.
Fájó szívvel gondolunk mi minden nap Terád,
S nem tudhatjuk, odafentről Te ebből mit látsz.
Nem búcsúzunk, hisz szívünkben
megmarad a helyed.
S reméljük, egyszer majd találkozunk veled.
Fájó szívvel emlékezünk április 7-én,
halálának 4. évfordulóján
DIÓSI GÁBORRA
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének
egy néma pillanatot ezen a szomorú évfordulón.
Szerető családja

Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet,
szívünkben őrizzük drága emlékedet.
4. marca uplynulo 7 rokov, keď nás
navždy opustil
náš milovaný syn a brat
ONDREJ SZEMŐK
Ďakujeme všetkým, ktorí venujú
tichú spomienku na nášho Ondríka.

„Szerettünk volna sokáig szeretni,
míg élünk, nem fogunk feledni.”
Fájó szívvel emlékezünk halálának
2. évfordulóján
SUKUPČÁK ROLANDRA
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző szerettei

Mély fájdalommal emlékezünk halálának 1.
évfordulóján
KELEMEN BEÁTKÁRA,
aki április 8-án örökre elhagyott minket.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.
Szerető fia Lacko, párja Krisztián, szerető szülei,
bátyja családjával és az egész mélyen gyászoló
rokonság.
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QUIMBY
live
			

Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
11. mája 2013 - 19:00
Vstupné v predpredaji: 15 EUR
Na mieste:
18 EUR
Városi Művelődési Központ Párkány
2013. május 11. - 19:00
Jegyek elővételben: 15 EUR
A helyszínen:
18 EUR

INFO: 036/751 11 08
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