Mégis lesz teherkomp?

Predsa bude nákladná kompa?

Az Esztergom és Párkány közt létesítendő teherkompjárat ügye
a közelmúltban már többször a megvalósítás fázisába került, a
projekt kivitelezését eddig Esztergom óriási eladósodottsága is
hátráltatta.

Záležitosť okolo nákladnej kompy medzi Štúrovom a Ostrihomom sa v nedávnej minulosti viackrát dostala do fázy
uskutočnenia. Realizácia projektu sa zatiaľ posúva aj kvôli obrovskému zadĺženiu Ostrihomu.

Most azonban komoly esély van arra, hogy a teherkompot a jövő év
végére üzembe helyezzék. Esztergom helyett ugyanis a magyar állam, azaz a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő részvénytársaság lesz
a szlovákiai pályázó, azaz a Kolping Művek partnere.
A határ menti uniós fejlesztési programban rendelkezésre álló 4
millió eurós keretösszegből létesítenék a teherkompjáratot, az esztergomi és a párkányi oldalon a bekötőutak, a pontonok és a kamionparkolók is megépülnének.
„A teherkomp elsődleges célja, hogy a két térségben jelentkező kamionforgalomnak ne kelljen több mint 100 kilométeres kerülővel
eljutnia a túlsó partra. Így részben az útdíjfizetés alól is mentesülnének ezek a teherfuvarozók, másrészt környezetvédelmi
okokból sem mindegy, hogy mekkora területen bocsátanak ki
környezetszennyező gázokat” – fejtette ki lapunnak Völner Pál, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. A teherkompjárattal az esztergomi ipari park valamint a párkányi logisztikai övezet
és vasúti átrakodó állomás közvetlenül kapcsolódna egymáshoz.
Az államtitkár szerint a komp működése komoly gyakorlati érvet
jelenthet egy mejdan megépülő Párkány-Esztergom közti teherhíd
megvalósításához is.
A térség legnagyobb fuvarozó cégei is hasznát vennék a kompnak.
„-Mivel sokat szállítunk a Suzukinak, nekünk ez óriási előnyt
jelentene, hiszen a párkányi berakodás után most Medvéig Vámosszabadiig kell eljutnunk, hogy átmehessünk a túlsó oldalra, ez
pedig időbe és pénzbe kerül, hiszen ez oda-vissza 250 kilométert
jelent“ – taglalta szerkesztőségünknek Miroslav Nozdrovicky, a
Nofatrans cég igazgatója.

Teraz je ale veľká šanca na to, aby bola prevádzka nákladnej kompy
koncom budúceho roka spustená, pretože namiesto Ostrihomu bude
partnerom spoločnosti Kolping Slovensko maďarský štát,
konkrétne Akciová spoločnosť rozvoja národnej infraštruktúry
(Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., NIF zrt.)

Ifj. Kleštinec Lajos a Kolping Művek szlovákiai képviselője a projekt szlovákiai partnere szerint a teherkomp üzembe helyezése után
a Mária Valéria hídon is jóval kevesebb feketén áthaladó kamionnal
találkozánk. „Ez egy 150 tonnás komp, ami vagy 4 vagy 6 teherautót tud elvinni egyszerre egy irányba – attól függ, mennyire vannak megterhelve. Gyakorlatilag óránként üzemelne”- tette hozzá az
igazgató.
Párkány és Esztergom közt naponta legalább 70 kamiont tudnának
átszállítani, ráadásul így jócskán tehermentesülne a magyarországi
oldalon húzódó 10 –es út is, amelyen a túlzsúfoltságot és a dugókat
főképp a teherforgalom okozza.
Ha a projekt júliusban zöld utat kap, akkor a budapesti szaktárca becslése szerint 2014 végére beindulhat a vízi teherfuvarozás
Párkány és Esztergom közt.
-buch-

Výstavbu nákladnej kompy by realizovali zo 4 miliónov eur, ktoré
sú k dispozícii v rámci programu pohraničného rozvoja únie. Postavili by sa prístupové cesty, pontóny, ako aj parkoviská pre kamióny
na ostrihomskej a štúrovskej strane.
„Prvoradým cieľom nákladnej kompy je, aby kamiónová preprava
nemusela robiť 100 kilometrovú obchádzku, aby sa dostala na druhú
stranu. Z časti by boli oslobodení prepravcovia aj od platenia cestného mýta, z druhej strany nezanedbateľná je aj ochrana životného
prostredia. Nie je jedno, na akom veľkom území vypúšťajú prostrediu škodlivé plyny“ – vyjadril sa pre náš mesačník Pál Völner,
štátny tajomník maďarského Ministerstva národného rozvoja.
Nákladnou kompou by sa bezprostredne pripájali k sebe ostrihomský priemyselný park, štúrovské logistické pásmo a vlaková prekládková stanica.
Podľa štátneho tajomníka prevádzka kompy môže byť dobrým argumentom aj k neskoršiemu postaveniu nákladného mosta medzi
Ostrihomom a Štúrovom.
Kompu by využili aj najväčšie prepravné spoločnosti v regióne.
„Keďže veľa prepravujeme pre Suzuki, znamenalo by to pre nás
veľkú výhodu, pretože po naložení v Štúrove sa musíme dostať na
prechod Medveďov – Vámosszabadi, aby sme sa dostali na druhú
stranu. Stojí to peniaze a čas, tam a späť je to 250 km“ – vysvetľoval
Miroslav Nozdrovický, riaditeľ firmy Nofa Trans Sped.
Podľa Ľudovíta Kleštineca ml., zástupcu Slovenského združenia
Kolping, slovenského partnera projektu, by sme sa po začatí prevádzky nákladnej kompy stretli na moste s oveľa menším počtom
na čierno premávajúcimi kamiónmi. „Je to kompa s nosnosťou 150
ton, ktorá by naraz prepravila 4 alebo 6 nákladných áut v jednom
smere. Záležalo by, ako sú naložené. V praxi by premávala každú
hodinu“ – dodal riaditeľ.
Denne by vedeli medzi Ostrihomom a Štúrovom prepraviť najmenej
70 kamiónov, navyše by sa takto odbremenila aj cesta č. 10 na
maďarskej strane, kde zápchy spôsobuje hlavne nákladná preprava.
Ak projekt dostane v júli zelenú, tak podľa odhadov budapeštianskeho
ministerstva sa môže koncom roka 2014 začať nákladná vodná preprava medzi Štúrovom a Ostrihomom.
– buch – (preklad: gp)
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Testületi ülés: mégsem adták el az öblöt
Mégsem adják el a Papagáj-öblöt, Nataša Simonková, a mozi vezetője lesz június elsejétől a kultúrház igazgatója is, határozottan tiltakoznak a gimnázium elköltöztetése ellen, jóváhagyták a polgármester és a városi főellenőr fizetését - többek közt erről is
döntött májusi rendes közgyűlésén Párkány önkormányzata.
A képviselői interpellációk keretében szó esett a közterületek kaszálásának elégtelenségéről, az Ady utca megoldatlan és naponta
lejátszódó közlekedési káoszáról, miként arról is, hogy a Petőfi utca egyes szakaszain életveszélyesek a járdák az óriási kátyúk miatt. A
polgármester azt is közölte, az Érsekújvári Járási Ügyészség törvénytelennek minősítette a garamkövesdi önkormányzat döntését, épp
ezért Párkány, ha kell, perelni is fogja a falut, amiért a párkányi horgászszervezet nem Párkánynak hanem Garamkövesdnek fizette be a
horgászengedélyekért járó illetéket és követelni fogja a pénz megtérítését a falutól.
Ami az Ady utcai kaotikus közlekedési helyzetet illeti, a polgármester kifejtette, hogy már szinte minden megoldással próbálkoztak,
volt egyirányúsítás és részleges parkolási tilalom is, de egyik sem vált be. Oravec közölte, minden értelmes javaslatnak teret ad, ha erre
megoldást találnak. A Jesenký utcai járdák állapotával kapcsolatban a polgármester úgy nyilatkozott, a járdák szélességét nem változtathatják meg, mert ez a Mária Valária híd megépítése óta közlekedésrendészetileg is adott, a kátyúkat viszont igyekszenek mielőbb
kitölteni és a kritikus szakaszokat járhatóvá tenni.
A fűkaszálást és a zöld közterületek karbantartását illetően elhangzott, hogy a város erre szánt ez évi célkerete alaposan megcsappant a
szélsőséges téli időjárás miatt, de még most májusban kiültetik a virágokat és rendbehozzák a parkokat is. Oravec azt is hozzátette, hogy
alaposan meg kell gondolniuk, mikor végeztetik el az évi három kaszálást, mert mint azt Miroslav Šafranko főépítész közölte, egyszeri
teljes kaszálásért 45 ezer eurót számláz az AVE – ebben a fő összegyűjtése, elhordása is benne van.
Az önkormányzat a járási ügyészség óvására megszüntette a
magyar nyelv használatáról szóló, 1996-os általános érvényű
határozatát, de egyúttal megszavazta Szigeti László képviselő
javaslatát, miszerint a városi hivatal az októberi ülésig dolgozzon ki egy új általános érvényű határozat-javaslatot a legfrissebb nemzetiségi és nyelvhasználati törvényekkel kapcsolatban, azaz, hogy a központi törvények mellett külön városi
rendelet is rögzítse a szabad anyanyelvhasználatot a város
területén. Váratlan fordulatot vett ugyanakkor a Papagáj- öböl
eladásának ügye. Az ülésen a civil szemlélők is arra számítottak, hogy a szórakoztató-, rendezvényhajót illetve
kaszinóhajót működtetni tervező magyarországi félnek adják
el az öblöt, de a cég tulajdonosa kijelentette, nem veszik meg,
ha a város nem intézi el a folyamkotrási engedély kiadását –
mert máskülönben nem tudja azt ott megvalósítani, amit ott
megígért. A képviselők közt volt, aki azzal érvelt, hogy a szerencsejáték üzemeltetés a bűnözés növekedését vonná maga
után, és többen voltak olyanok is, akik szerint ez nem érv,
lényeg a beígért munkahelyek megteremtése. Miután azonban Ján Oravec polgármester közölte az érdeklődővel, hogy a
kotrási engedéllyel csak most rukkol elő, és ezt a város helyette
nem fogja elintézni, a magyarországi cég ügyvezetője kijelentette, hogy akkor viszont nem veszik meg az öblöt.
Az ülésen tulajdonképpen kiderült, hogy a magyarországi potencionális befektető visszalépett az öböl megvásárlásától, az öböl ügyét
pedig elnapolták. Ezért kérdéses még, hogy tárgyalni fognak-e Hencz Attilával, a másik érdeklődővel. A képviselő-testület ugyanakkor
határozottan elutasítja, hogy a gimnáziumot Nyitra megye a jelenlegi épületéből elköltöztesse.
Ján Oravec polgármester közölte az ülésen, hogy a jelenlegi helyzet szerint a legiszlatív problémák elhárultak a Nánai út felújításának kivitelezése elől, és az Állami Útkezelőség
feltételezhetően a Simon – Júda vásár után elkezdi a
felújítást.
Június elsejétől Nataša Simonková, a mozi jelenlegi
igazgatója lesz a városi művelődési központ igazgatója is, a moziban 25 százalékos, a kultúrházban 75
százalékos munkaviszonyban lesz. Simonkovát
egyúttal azzal is megbízták, hogy az októberi testületi
ülésig dolgozza ki a kultúrház a mozi és a könyvtár
egységes szerkezeti működésének tervét, mert 2004.
január elsejétől lehetséges, hogy összevonják mindhárom intézményt.
A képviselő-testület a májusi ülésen a polgármester
fizetését havi 2352 euróban, a főellenőr fizetését 1578
euróban állapította meg.
-buch-
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Zastupiteľstvo: zátoku predsa nepredali
Zátoku predsa nepredajú, od 1. júna bude riaditeľka kina Nataša Šimonková aj riaditeľkou MsKS, jednoznačne sú proti
odsťahovaniu gymnázia, schválili plat primátora a hlavného kontrolóra – medzi mnohými aj o tom rozhodovalo zastupiteľstvo
Štúrova na svojom riadnom májovom zasadnutí.
V rámci poslaneckých interpelácií sa hovorilo o nedostatkoch kosenia verejných priestranstiev, o nevyriešenom dennom dopravnom
chaose na ul. Adyho, ako aj o tom, že chodník na niektorých úsekoch
kvôli obrovským kalužiam je na ulici Jesenského životu nebezpečný.
Primátor oznámil aj to, že novozámocká Okresná prokuratúra rozhodnutie samosprávy Kamenice nad Hronom považovala za nezákonné.
Preto Štúrovo, keď bude potrebné, zažaluje obec, nakoľko Štúrovský
rybársky zväz zaplatil poplatky za rybárske povolenia Kamenici nad
Hronom a nie Štúrovu. Štúrovo bude žiadať úhradu od obce.
Čo sa týka chaotickej dopravy na Adyho ulici, primátor vysvetlil, že
sa už pokúsili o viaceré riešenia. Bola tam jednosmerná premávka a
čiastočný zákaz parkovania, ale neosvedčilo sa ani jedno. Oravec
oznámil, že uvíta každý rozumný návrh, ak na to nájdu riešenie. Vo
veci stavu chodníkov na ulici Jesenského sa primátor vyjadril tak, že
šírku chodníkov nemôžu zmeniť, pretože tá je od výstavby mosta Márie Valérie daná dopravným inšpektorátom, ale kaluže sa snažia
čím skôr odstrániť a kritické úseky upraviť tak, aby boli schodné.
V prípade kosenia trávy a údržby zelene odznelo, že kvôli extrémnemu zimnému počasiu finančné prostriedky mesta vyčlenené tohto
roku na tento účel sa značne znížili, ale ešte v máji vysadia kvety a parky dajú do poriadku. Oravec dodal, že si veľmi musia rozmyslieť,
kedy budú vykonané ročné tri kosenia, lebo ako to oznámil Miroslav Šafranko, hlavný architekt, za jedno kosenie účtuje AVE mestu 45
tisíc eur – v tom je aj pozbieranie a odnesenie trávy.
Samospráva na odvolanie okresnej prokuratúry zrušila VZN o používaní maďarského jazyka z roku 1996, ale zároveň odsúhlasila návrh
poslanca László Szigetiho, podľa ktorého mestský úrad na októbrové zasadnutie má vypracovať v súlade so zákonom č. 134/1999 o
používaní jazykov národnostných menšín nové VZN o používaní maďarského jazyka na území mesta Štúrovo. Nečakaný zvrat nabral
prípad predaja zátoky. Na zasadnutí aj civilní ľudia počítali s tým, že zátoku predajú maďarskému záujemcovi, ktorý by tu prevádzkoval
zábavnú loď na rôzne podujatia, resp. kasíno. Majiteľ firmy ale vyhlásil, že to neodkúpia, ak mesto nezíska povolenie na prehĺbenie
dna rieky, pretože v opačnom prípade to čo sľúbil, nevie uskutočniť. Jeden z poslancov argumentoval, že prevádzkovanie hazardnej hry
by malo za následok zvýšenie zločinnosti, no boli viacerí aj takí, podľa ktorých to nie je argument. Hlavné je vytvorenie sľúbených
pracovných miest. Potom, ako primátor oznámil záujemcovi, že povolením na prehĺbenie vyrukoval iba teraz a mesto to namiesto neho
nevybaví, vedúci maďarskej firmy vyhlásil, že v tom prípade zátoku neodkúpia.
Na zasadnutí vlastne vyšlo najavo, že maďarský potenciálny investor odstúpil od zakúpenia a prípad zátoky odročili. Preto je ešte otázkou, či budú rokovať s druhým záujemcom, Attilom Henczom. Mestské zastupiteľstvo z á s a d n e n e s ú h l a s í s návrhom
Nitrianskeho samosprávneho kraja presťahovať gymnázium do budovy SOŠ v Štúrove. Mestské zastupiteľstvo navrhuje naďalej
ponechať gymnázium v pôvodnej budove.
Primátor Oravec na zasadnutí oznámil, že podľa terajšieho stavu legislatívne problémy pred obnovou Nánanskej cesty pominuli.
Slovenská správa ciest začne s jej obnovou po jarmoku Šimona-Júdu.
MZ od 1. júna vymenúva za riaditeľku MsKS pani Natašu Simonkovú, terajšiu riaditeľku kina, ktorá bude vykonávať svoju prácu
v MsKS so stanoveným pracovným úväzkom 75% a v kine s úväzkom 25%. Zároveň
jej MZ ukladá vypracovať model fungovania a návrh novej organizačnej štruktúry
MsKS, Kina Danubius a Mestskej knižnice
v Štúrove so zreteľom na ich možné zlúčenie
k 01.01.2014.
Mestské zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo mesačný plat primátora
mesta Mgr. Jána Oravca v zmysle §3 a
4 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 253/94 Z. z. v
znení neskorších predpisov od 01.01.2013
do najbližšej úpravy vo výške 2 352 €,
ďalej určilo v zmysle § 11 ods. 4 písm. j)
a 18c ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
mesačný plat hlavného kontrolóra mesta od
01.01.2013 vo výške 1 578 €.
– buch – (preklad: gp)
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Gimnázium: elbocsátások és megszorítások lesznek, költözés nem
Múlt havi számunkban számoltunk be róla, hogy felmerült a gimnázium és a szakközépiskola egy épületbe költöztetése, szerkesztőségünk
megkeresésére Stanislav Katrinec, Nyitra megye szóvivője ezt áprilisban nem cáfolta, de közölte, hogy a megye oktatási osztálya még
nem dolgozta ki a részleteket. Azóta viszont több minden történt az ügyben, a megye illetékesei terepszemlén jártak Párkányban, lezajlott
az iskolatanács ülése, volt két szülői értekezlet, a gimnáziumba járó diákok szülei pedig petícióban tiltakoztak az intézmény elköltözetése
ellen. Most, e havi lapszámunk lezárásakor a helyzet az, hogy a gimnázium ugyan nem költözik el a jelenlegi helyéről, ám drákói intézkedéseket kell sürgősen meghozniuk. Azaz a tanári kar és az iskolai személyzet is 20 százalékos fizetéscsökkentéssel számolhat és ráadásul
szeptemberig további hat alkalmazottat kell elbocsátani a gimnáziumból, hogy konszolidálni tudják a pénzügyi helyzetüket. Nyitra megye
ráadásul idén már egy centet sem ad a gimnáziumnak, mert a rájuk fordítható teljes összeget már év elején átutalták.
„Április 30-án kiszállt egy bizottság Párkányba, felmérték mindkét épület lehetőségeit és akkor beszélték meg, hogy a giminek a szakközépiskolába kell költöznie. Abban állapodtak meg, hogy május 15-ig az igazgatóknak ki kell dolgozniuk a költöztetés mikéntjét“ –
mondta el szerkesztőségünknek Glázer Péter, a szülői szövetség elnöke, az iskolatanács tagja.
Már csak június végéig maradhattak volna
„Ha a két igazgató beleegyezett volna, akkor a következő iskolaévet a gimnazisták már ott kezdték volna. Május 13–án délután a gimnázium igazgatója szülői értekezletet hívott össze, ahol közölte, hogy két lehetőség van, vagy elköltözik a gimnázium, vagy bezárják
az intézményt. Mi akkor azonnal döntöttünk, hogy petícióban tiltakozunk a tervezett lépések ellen, ezért még ott elkezdtük gyűjteni az
aláírásokat és a petíciót kedden, május 14- én is folytattuk. Azon viszont csodálkozom, hogy ha az iskolatanács már május 6-án úgy
döntött, hogy nem egyezik bele a költözésbe, akkor az igazgató asszony egy héttel később miért mondta azt, hogy csak az elköltöztetés
vagy a megszüntetés lehetősége marad? Mert ezt szinte kész tényként közölte ott, pedig az iskolatanácsnak döntő szerepe van. Ráadásul
a városháza és a képviselő-testület is az elköltöztetés ellen foglalt állást “ – taglalta Glázer Péter.
A bérköltségekből kellene faragni
Mint azt a szülői szövetség elnökétől megtudtuk, május 15-én a megye iskolaügyi osztályán tárgyaltak, ahol közölték velük, hogy feleslegesen kezdtek bele a petícióba, mert a gimnáziumot nem költöztetik el, ugyanis számukra az iskolatanács állásfoglalása mérvadó.
Nyitra megye oktatási osztálya ugyanakkor azt is közölte a szülőkkel, hogy a párkányi gimnázium évek óta veszteséges iskola, de nem a
rezsiköltségek fedezésével van gond, hanem a bérek biztosításával.
„Pontosan elmagyarázták, hogy pénz a bérköltségekből hiányzik, jelenleg kb. 7 ezer euróról van szó, de ez év végéig 40-50 ezer euróra
emelkedhet. Szerintük az egyik megoldás további tanárok és iskolai alkalmazottak elbocsátása lehet, vagy munkaidejük csökkentése“ –
tudtuk meg a szülői szövetség elnökétől. A szülők viszont az említett petícióban pont azt kifogásolták, hogy a bérproblémákat nem a gimi
épületének beáldozásával kellene orvosolni, mert azokat ez a lépés nem oldja meg.
Sokkal hamarább szólni kellett volna
Május 16-án ismét szülői értekezletet tartottak, ahol az igazgatónő közölte, hogy szerinte félreértésből adódott, miszerint ő nem képviselt
volna következetes álláspontot az elköltöztetés ügyében. „Sose mondtam, hogy a megye ezt parancsba adta volna. Két lehetőségről beszéltek ugyanis. Arról, hogy elköltözünk, vagy pedig maradunk és akkor megszűnünk. De ők nem utasítottak az elköltözésre, hanem ránk
hagyták, hogy melyik két lehetőség közül választunk. Én csak azt mondhatom önöknek, amit a megyétől küldött közgazdász mondott,
hogy akkor másképp is el tudná osztani a ránk eső pénzkeretet (mármint elköltözés esetén – a szerk. megj. ). De ismétlem, nem vagyok
közgazdász, én nem tudhatom mi módon. Lényeg viszont az, hogy abban egyeztünk meg, másnap ismét megnézzük az épületet és tárgyalni fogunk arról, hogy ez miképp oldható meg. De már akkor is azt mondtuk, hogy ehhez az iskolatanács álláspontja szükségeltetik.
Lényeg, hogy az iskolatanács döntött (azaz ellenzi a költözést), viszont akkor radikálisan kell megoldanunk a helyzetet“ – fejtette ki Mezei
Ildikó.
A szülői értekezleten viszont felrótták az iskola vezetésének, hogy a gimnázium rossz anyagi helyzetéről már sokkal korábban értesíteni
kellett volna a szülői szövetséget, miként az elköltöztetés lehetőségéről is. Sőt, az egyik szülő szerint jó lenne, ha ekkora horderejű ügyben
legközelebb először a szülőket és az iskolatanácsot értesítenék, és csak utána tárgyalnának a megyével. A szülői szövetség elnöke megjegyezte, ha az igazgatónő már a május 13-ai értekezleten egyértelműen kijelenti, hogy nem egyezik bele az elköltözésbe, akkor a május
16-ai szülőértekezletet sem kellett volna összehívni.
Mókuskerékben
A gimnázium tehát jelenlegi helyéről nem költözik el, de hogy miképp tudják konszolidálni a bérköltségek hiányát az még kérdéses. Biztos az, hogy 6 alkalmazottól megválnak, és általános, 20 százalékos fizetéscsökkentést vezetnek be. A városi televíziónak adott interjúban
Mezei Ildikó igazgató az intézkedések kapcsán megjegyezte, a fejpénzekkel, a diáklétszámmal, az osztályok létszámával és az ehhez
rendelt tanári kerettel sajnos mindaddig gond lesz, amíg a gimnáziumban évről-évre ismétlődik, hogy több diák megy el, mint amennyien
jönnek.
„Ez mindaddig így lesz sajnos, amíg csak nyolc osztály nem lesz,tehát amíg nem áll be az a helyzet, hogy két osztály megy és két osztály
jön. Akkor lehet majd mondani, hogy annyi tanár lesz, amennyire szüksége van az iskolának. Mi már 4 éve elkezdtük az elbocsátásokat,
de ennek ellenére már akkor tudtuk, hogy lesz pár nehéz évünk, mert mindig visszaesünk a mókuskerékbe. Azt viszont nem tehetem meg,
hogy spórolás miatt elbocsátok valakit, de nem szaktanár fogja oktatni az adott tantárgyat”- taglalta az igazgató.
A legutolsó szülői értekezleten mindenesetre elhangzott az is, hogy jóval hatékonyabban kell népszerűsíteni a gimnáziumot, erősíteni kell
a presztízsét, és jobban oda kell figyelni a diákok toborzására is. Továbbá javítani kell a helyi alapiskolák és a gimnázium közti viszonyt.
Lapzártakor úgy tudjuk, a gimnáziumba összesen 55 tanuló jelentkezett, hogy pontosan hány diákot vettek fel és hányan jelentkeznek még
a júniusi fordulóban, az ebben a pillanatban még nem ismert.
(Itt jegyezzük meg, hogy az elköltözésről és a petícióról e-maiben ismét megkérdeztük a megye álláspontját, de lapzártáig nem érkezett
válasz. )
-buch-
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Gymnázium: bude prepúšťanie a racionalizačné opatrenia, sťahovanie nie
V minulom čísle sme písali o tom, že sa vynorila možnosť nasťahovania gymnázia a SOŠ do spoločnej budovy. Na opýtanie
redakcie hovorca VÚC, Stanislav Katrinec, toto tvrdenie nepoprel, ale oznámil, že odbor školstva župy ešte nemá vypracované
detaily. Od tej doby sa v tejto záležitosti udialo viac vecí. Zástupcovia kraja boli na obhliadke terénu v Štúrove. Zasadala školská
rada, boli rodičovské schôdze a rodičia študentov gymnázia v petícii protestovali proti sťahovaniu inštitúcie. Teraz pri uzávierke
nášho mesačníka je situácia taká, že gymnázium sa nesťahuje zo súčasného miesta, ale musia prijať prísne opatrenia. To znamená,
pedagogickí i nepedagogickí pracovníci musia počítať s 20%-ným znížením mzdy, navyše musia do septembra prepustiť ďalších
zamestnancov, aby vedeli konsolidovať finančnú situáciu. Nitrianska župa tohto roku už nedá ani cent navyše gymnáziu, pretože
celkovú sumu už dostali začiatkom roka.
„30. apríla prišla komisia do Štúrova, zistili možnosti oboch budov a dohodli sa, že gymnázium sa nasťahuje do budovy SOŠ. Do
15. mája mali riaditelia vypracovať plán sťahovania“ – povedal pre našu redakciu Peter Glázer, predseda rodičovského združenia
(RZ) a člen rady školy.
Zostali by iba do konca júna
„Ak by obaja riaditelia súhlasili, ďalší školský rok by gymnazisti začali v budove SOŠ. 13. mája poobede zvolala pani riaditeľka
rodičovskú schôdzu, kde oznámila, že sú dve alternatívy: gymnázium sa presťahuje alebo inštitúciu zatvoria. My sme sa vtedy hneď
rozhodli, že v petícii protestujeme proti plánovaným krokom a začali sme zbierať podpisy hneď na mieste. Pokračovali sme v tom
aj v utorok 14. mája. Ale tomu sa čudujem, že keď rada školy už 5. mája rozhodla a nesúhlasila so sťahovaním, prečo pani riaditeľka
o týždeň neskôr vyhlásila, že zostáva iba možnosť sťahovania alebo zániku? Pretože to oznámila ako fakt. Pritom rada školy má
rozhodujúcu úlohu. Navyše aj mestský úrad a mestské zastupiteľstvo zásadne odmietlo presťahovanie – povedal Peter Glázer.
Šetriť treba na mzdových prostriedkoch
Ako sme sa od predsedu RZ dozvedeli, 15. mája rokovali na odbore školstva VÚC, kde im oznámili, že petícia bola zbytočná. Gymnázium sa nebude sťahovať, pretože pre nich je smerodajné rozhodnutie rady školy. Odbor školstva informoval rodičov aj o tom, že
štúrovské gymnázium je už roky stratové, problém nie je s prevádzkovými nákladmi, ale so mzdovými prostriedkami.
„Presne vysvetlili, že peniaze chýbajú zo mzdových prostriedkov. Momentálne je to približne 7 tisíc eur, ale do konca roka sa to
môže zvýšiť až na 40-50 tisíc. Podľa nich jedným z riešení je ďalšie prepúšťanie pedagógov aj nepedagogických pracovníkov, alebo
zníženie úväzkov“ – dozvedeli sme sa od predsedu rodičovského združenia.
Rodičia v petícii namietali práve proti tomu, že mzdové problémy by sa nemali riešiť obetovaním budovy, lebo to ešte problém
nevyrieši.
Ozvať sa mali už skorej
16. mája opätovne zvolali rodičovskú schôdzu, kde riaditeľka oznámila, že sa jedná o nedorozumenie. „Nikdy som nepovedala, že
mi to nariadili z odboru školstva. Hovorili o dvoch možnostiach. O tom, že sa presťahujeme, alebo zostaneme a zanikneme. Ale
oni ma nenútili k presťahovaniu, nechali to na nás, ktorú možnosť vyberieme. Ja vám môžem povedať len toľko, čo nám povedal
ekonóm odboru školstva, že by nám financie v tom prípade vedel aj iným spôsobom rozdeliť (teda v prípade sťahovania – pozn.
redakcie). Ale opakujem, nie som ekonóm, nemôžem vedieť, akým spôsobom. Hlavné je to, že sme sa dohodli na tom, že na druhý
deň si opäť prezrieme budovu a budeme rokovať o tom, ako sa to dá vyriešiť. Už aj vtedy sme povedali, že k tomu potrebujeme
súhlas rady školy. Hlavné je, že rada školy rozhodla (odmieta sťahovanie), potom ale musíme pristúpiť k radikálnejším riešeniam“
– vysvetlila Ildikó Mezeiová.
Na rodičovskej schôdzi vyčítali vedeniu školy, že o zlom finančnom stave mali informovať už oveľa skôr rodičovské združenie,
ako aj o sťahovaní. Navyše podľa jedného z rodičov by bolo lepšie, keď sa jedná o takú veľkú vec, najprv upovedomiť rodičov a
rodičovské združenie a až potom rokovať s krajom.
Predseda rodičovského združenia poznamenal, že ak by riaditeľka na schôdzi 13. mája jednoznačne vyhlásila, že nesúhlasí so
sťahovaním, potom by nebolo potrebné zbierať podpisy, ani zvolať schôdzu rodičov 16. mája.
V začarovanom kruhu
Gymnázium sa teda zo súčasného miesta nesťahuje. Ale ako budú vedieť konsolidovať chýbajúce mzdové prostriedky, je ešte
otázne. Je skoro isté, že prepustia šiestich zamestnancov a zavedú 20 %-né zníženie mzdy. V rozhovore pre mestskú televíziu
riaditeľka Ildikó Mezeiová v rámci opatrení poznamenala, že s počtom študentov, peniazmi na hlavu, počtom žiakov v triedach a k
tomu potrebnými pedagógmi bude problém dovtedy – čo sa z roka na rok opakuje – kým odíde viac študentov ako nastúpi.
„To bude pretrvávať dovtedy, pokiaľ nebude osem tried, čím nenastane tá situácia, že dve triedy odídu a dve triedy prídu. Vtedy
môžeme povedať, že bude toľko pedagógov, koľko škola potrebuje. My sme prepúšťanie začali pred štyrmi rokmi. Napriek tomu
sme už vtedy vedeli, že budeme mať pár ťažkých rokov, pretože vždy padneme späť do začarovaného kruhu. To ale nemôžem
spraviť, že kvôli úsporným opatreniam niekoho prepustím a daný predmet nebude vyučovať odborný pedagóg“ – vysvetľovala
riaditeľka.
Na poslednej rodičovskej schôdzi odznelo aj to, že oveľa účinnejšie treba prezentovať gymnázium, posilniť prestíž a venovať
väčšiu pozornosť na nábor nových študentov. Ďalej treba napraviť vzťah medzi miestnymi základnými školami a gymnáziom.
Pri uzávierke vieme, že do gymnázia sa prihlásilo 55 študentov. Presne koľkých prijali a koľkí sa budú hlásiť v júni na druhé kolo,
ešte v súčasnosti nevieme.
(Tu poznamenáme, že o presťahovaní a petícii sme sa emailom opäť opýtali na postoj župy, ale do uzávierky sme nedostali odpoveď.)
- buch - (preklad: gp)
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MEGATANEC 2013
Dňa 3. mája 2013 sa uskutočnil VII. ročník obľúbenej súťaže MEGATANEC, ktorú CVČ Štúrovo vyhlásilo z príležitosti svetového
dňa tanca a športu.
Ako po iné roky, aj tentokrát bol oň veľký záujem. Spolu sa prihlásilo 57 sólistov a súborov okrem Štúrova a jeho blízkeho okolia i
z okresov Nové Zámky, Komárno a Dunajská Streda. Súťažiaci boli i z Maďarska – z Ostrihomu a z Nyergesújfalu, ďalej z Česka z družobného mesta Bruntál. Tanečníci si zmerali sily v nasledovných žánroch:
spoločenský, ľudový a moderný tanec (hip-hop, disco), break a electric-boogie a taktiež aj v športových formáciách a v zumbe. Deti
mladšieho a staršieho školského veku, ako aj mládež, postavili porotu pred ťažkú úlohu.

2013 Megatánc
2013. május 3-án immár 7. alkalommal rendezte meg a Párkányi Szabadidőközpont a Tánc Világnapja alkalmából a közkedvelt
Megatánc versenyt. Mint minden évben, idén is nagy volt az érdeklődés. A versenyre jelentkeztek Párkány és környékbeli szólisták
és csoportok, de nagy számban érkeztek versenyzők az érsekújvári, dunaszerdahelyi és a komáromi járásból is. Magyarországról
Esztergomból és Nyergesújfaluról, Csehországból pedig a testvérvárosi Bruntálból jöttek táncosok az idén.
A verseny fináléjára 57 koreográfiából 43 jutott be. A zsűri döntése alapján az eredmények a következőképpen alakultak:

Držitelia titulu Majster Megatanca 2013 Megatánc mestere címet kaptak:
FOLKLÓR:
DFS KISBOJTÁR Štúrovo – Párkány
SPOLOČENSKÉ TANCE – TÁRSASTÁNC :
TS Kék csoport Svodín – Szőgyén, Iringó TáncStúdió
MAJORETTE SÓLO:
Denisa Čičó, CVČ Štúrovo – SZIK Párkány
			
BREAK DANCE: Krajčír Gábor, CVČ Štúrovo – SZIK Párkány
ELECTRIC BOOGIE:
Nagy Dávid, Esztergom – Ostrihom, MR
MODERNÉ TANCE – MODERN TÁNCOK:
Szabó Barbara – sólo, Svodín – Szőgyén
		
TS Extreme Junior, Štúrovo – Párkány
Kiara Kalmár - Francisco Mouanda, Štúrovo –
Párkány
TS Mini CVČ Nové Zámky – Érsekújvár SZIK
TS CHICAS starší, SVČ Bruntál SZIK
TS ZUŠ Tôň – Művészeti AI Tany
Simi Dance Club Tomášikovo - Tallós
Cena riaditeľa ZUŠ – LFMAI igazgatójának díja:
TS Summer Girls ZŠ Salka – Ipolyszalkai AI Zumba
Cena riaditeľa MsKS – VMK igazgatójának díja:
Kiara Kalmár a Francisco Mouanda, Štúrovo – Párkány (moderný tanec duo – moderntánc duó)
Cena riaditeľa CVČ – SZIK igazgatójának díja:
TS CHICAS mladší, SVČ Bruntál SZIK – moderné tance/malé formácie – moderntánc kisformáció
Cena poroty – Zsűri díja: TS ZUŠ Marcelová – Marcelházai Művészeti AI
Moderné tance/veľké formácie – moderntánc/nagyformáció
Cena divákov – Közönségdíj: TS FC DC - CVČ Štúrovo – SZIK Párkány
Držitelia II. miest – II. helyezettek
SPOLOČENSKÉ TANCE – TÁRSASTÁNC:
Stugel Roberta – Meňhárt Máté - Kamenica nad Hronom – Garamkövesd
ZUMBA: ZUMBÁCI - CVČ Nové Zámky – Érsekújvár SZIK
MODERNÉ TANCE – MODERN TÁNCOK:
Végh Karolina - sólo, Štúrovo – Párkány
Barbara Vonyíková – Zsolt Csiba, Simi DC Pataš – Csilizpatas
Simi DC Junior – Tomášikovo – Tallós
Všetkým gratulujeme! – Mindenkinek gratulálunk!
Nagy Márta
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Megérkezett Párkányba a kassai polgár
Május 9-én nyílt meg a Márai Sándor életútját bemutató kiállítás a Párkányi Városi Múzeumban. A tárlatot annak védnöke, az MKP európai parlamenti képviselője, prof. Mészáros Alajos nyitotta meg. Az ő kezdeményezésére
készült el ez a nagy gonddal összeállított anyag, amelyet először Brüsszelben, az EP székházában mutattak be
tavaly decemberben.
Néhány sikeres hazai megállót követően most városunkba
érkezett ez a rendkívül értékes és hiánypótló összeállítás,
mindazoknak, akik el szeretnének időzni a múlt rendszer
által agyonhallgatott, sőt egyenesen tiltott Márai egyedi
hangvételű világában. Mészáros Alajos bevezetőjében elmondta, hogy a tárlat Kassát, mint 2013 Európa Kulturális
Fővárosát is népszerűsíteni kívánja. De közelebb hozza
hozzánk azt a Kassát is, amely Márai korában még egy
multikulturális, befogadó, toleráns városnak számított. A
nagy hagyományokkal rendelkező polgári család sarja ezt
a humanizmust szívta magába, ahol az egyes nemzetek
békességben éltek egymással. A 20. század azonban véget vetett ennek az évszázadokon át tartó toleranciának,
és Márait is elrepítette az Óperenciás tengeren túlra. A
rendkívül gazdag és kalandos életutat megjárt világhírű írót bemutató anyagot Mészáros Tibor, a Petőfi Irodalmi Múzeum
munkatársa állította össze. A jó érzékkel, ízlésesen megszerkesztett tablók segítségével nyomon követhetjük az író legfontosabb állomáshelyeit a hőn szeretett Kassától egészen San Diego-i magányáig. Felesége és fiai elvesztése következtében
itt vetett véget önkezűleg életének. „Kiállításunkkal a kassai származású magyar író emberi nagyságának kívánunk emléket állítani az egyesült Európában, amelyet ő otthonának tekintett” – áll a kiállítás fülszövegében. A szép számú közönség előtt megtartott megnyitón részleteket hallhattunk Márai írásaiból Juhász Gyula tolmácsolásában, közreműködött a
Kicsi Hang verséneklő együttes. A rendezvény elején ízelítőt kaptunk a Széllel szemben c. filmből, mely az író életútjának
egyes helyszíneit mutatja be. A Márai Sándor, a kassai polgár című kiállítás június 2-ig még látható a városi múzeumban.
Juhász Gyula
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Domingo is befogná a fülét - a zenélő ház ellen tüntettek a lakosok
Alkotmányos jogaink addig terjednek, ameddig nem sértjük ezzel mások alkotmányos jogait – ez volt a mottója annak a tüntetésnek, amelyen több mint kétszáz ember tiltakozott a város egyik legkínosabb, több mint 10 éve húzódó, megoldatlan ügye
miatt. A tiltakozás a városi emlékparknál zajlott május 17-én.
A tüntetést civilek szervezték, megelégelve egy a Kossuth utcában található ház tulajdonosának tűrhetetlen viselkedését, aki évek óta
folyamatosan, végtelenített felvételről operarészleteket és Placido-Domingo – áriákat „sugároz“ a közvetlen szomszédok, az egész utca
és a fél Teraszok - lakótelep „legnagyobb örömére“. A háztulajdonos ugyan betartja a csendrendeletre vonatkozó szabályokat, tehát este
tíztől reggel hat óráig nem szól a zene, ráadásul napközben betartja a decibelkorlátozást, - emiatt tehát még hatóságilag sem tudnak
fellépni ellene-, az állandó zaj viszont gyakorlatilag és a szó szoros értelmében élhetetlenné teszi a környéket. Az operaáriák mellett egy
állandóan sípoló hangot is hallani, a Teraszok lakótelep tömbjei pedig adott időjárási körülmények közt visszaverik ezt a zajt. Az üggyel
a Markíza televízió is többször foglalkozott, mint ahogy más médiumok is, de eddig senkinek sem sikerült elérnie és megszólaltatnia az
érintett személyt, mint ahogy szerkesztőségünknek sem. Az esetről a pozsonyi filmművészeti főiskola stábja dokumentumfilmet forgat,
ők szintén ott voltak a tüntetésen.
„Mindenki jogai addig terjednek, ameddig ezzel nem sérti mások jogait. Ugyanakkor mindenkinek joga van a pihenésre, a háborítatlan
magánéletre. Mindezt Szlovákia alkotmánya is garantálja. A tüntetést épp azért hívtuk össze, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mindenkinek alapvető joga, hogy saját otthonában háborítatlanul éljen és hogy ez csak a békés együttélés szabályainak betartásával valósítható
meg, nyugodt, civilizált körülmények közt. Az itt megjelentek határozottan elutasítják, hogy magánéletükhöz, a háborítatlan, nyugodt
otthonhoz fűződő alapvető, alkotmányos jogaik sérüljenek. Bárhogy is alakul tovább ez az ügy, a mai tüntetés résztvevői a Párkányból
oly régóta hiányzó összefogást és szolidaritást képviselik az alapvető alkotmányos jogok védelmében”-mondta el Karin Turcinová
főszervező a péntek esti eseményen.
A tüntetők közt volt Tankó Vera, aki Floridából érkezett haza Párkányba, és az esetről értesülvén úgy döntött, hogy szintén tiltakozik.
„ Amerikában biztos, hogy lenne erre megoldás, azt nem mondom, hogy rögtön, de hogy órákon belül ki lenne kapcsolva a zene, az
biztos. Elképesztő, hogy ez az ügy itt több, mint 10 éve húzódik. Felhívtam svájci, németországi és ausztriai ismerőseimet is, ők szintén
azt mondták, hogy náluk ilyen eset végképp nem fordulhatna elő“- mondta el stábunknak a hölgy.
„Az nem létezik, hogy csak ő a jó, és mindenki más rossz Párkányban. Tűrhetetlen, amit ez a személy művel évek óta. Ha ezt bosszúból
csinálja, akkor a bosszúja alaposan elfajult, gyakorlatilag az ő szemében mindenki közellenség. Még akkor is zenélt az illető, amikor
a közvetlen szomszédjának a lánya meghalt. Elképesztő. Jó lenne, ha végre észrevenné magát, és kicsit lefékezne” – közölte Uhrincat
Miroslav, aki szintén tiltakozott a tarthatatlan helyzet ellen.
Labuda Tibor bácsi nem közvetlen szomszédként ugyan, de szintén évek óta tűri az elviselhetetlen muzsikát, ő vette magának a bátorságot és beperelte a zenélő ház tulajdonosát tűrhetetlen pszichikai károkozás címén – ítélet máig nincs, sőt, még őt idézték be többször
felülvizsgálatra érsekújvári szakorvoshoz, hogy ő normális-e?
A tüntetésen ugyanakkor több városi képviselő is részt vett, de nem nyilatkoztak médiának. Kornélia Slabáková alpolgármester viszont
már korrábban elmondta, hogy ő többször személyesen és e-mailben is megpróbálta elérni a Kossuth utcai ház tulajdonosát a helyzet
megoldása érdekében, de nem járt sikerrel. A hölgy nem reagál, ignorálja a város megkereséseit.
Ján Oravec polgármester úgy nyilatkozott, már ezt a tüntetést is sikerként értékeli, a város ugyanakkor lépni fog az ügyben, de hogy
miképp és mi módon, azt nem mondta el. „Most már körvonalazódik az a megoldás, hogy ezt a helyzetet rendezzük, ez ugyan nem
tartozik a város hatáskörébe, de felvettük a kapcsolatot az illetékes szervekkel, és csak azt tudom mondani, hogy ha ő szélsőséges
eszközökhöz folyamodik, akkor a város kénytelen lesz hasonlóan fellépni“. Oravec ugyanakkor stábunknak kifejtette, hogy a háztulajdonossal a városnak nem volt pere, tudomása szerint a hölgynek büntetőjogi pere volt hatósági személy elleni erőszakos fellépés
miatt, amit a polgármester tudomása szerint el is vesztett. Ján Oravec szerint a Kossuth utcában élőknek kéne közösen polgárjogi pert
kezdeményezniük a háztulajdonos ellen, mert ők a sértettek. Tehát ők a legitim személyek ahhoz, hogy a pert elindítsák- tette hozzá a
polgármester. Büntetőjogi ügyekben viszont az Érsekúvári Járási Ügyészség kompetens – hangsúlyozta Oravec. „Tudomásom szerint
többször is indult ellene eljárás kihágás címén, de ez nem a város, hanem a körzeti hivatal jogkörébe tartozik. De egyszer sem a zenélés, hanem a megromlott szomszédi kapcsolatok miatt. Merthogy ugye az akusztikai szabályokat betartja“ – mondta még Párkány
polgármestere.
Érdekes, hogy a tüntetés előtt két napig az érintett személy kikapcsolta a Placido Domingo - felvételeket, csak éppen azt nem lehet tudni,
meddig. A héten, a tüntetés előtt ugyanis hirtelen blogbejegyzésben jelentkezett az interneten, ahol újra csak megfenyegetett minden
párkányit, hogy szálljanak le róla, és blogbejegyzésében azt is kifejti: az általa hangvédelemnek nevezett zene továbbra is marad, sőt,
olyan bosszút áll majd, amivel sem kihágást, sem egyéb, törvénybe ütköző cselekedetet nem követ el, de az új ötlete hosszan, az ő halála
után is tartós károkat okoz majd a párkányiak unokáinak is.
Bár, mint említettük, a Kossuth utcai háztulajdonossal mindmáig nem sikerült kapcsolatba lépnünk, értesüléseink szerint a botrányos
helyzet kialakulását az érintett személy szomszédjának kutyája okozta anno, a kutya állandó ugatása miatt visel hadat Párkány ellen. A
pénteken lezajlott tüntetésen ugyanakkor több, általunk megszólított résztvevő is bírálta a képviselő-testületet és a városvezetést, hogy
miért nem tették meg a szükséges lépéseket az érintett személy ellen, már évekkel ezelőtt- akár saját jogkörben is.
Itt jegyezzük meg továbbá, hogy szerkesztőségünk már április végén, a helyszínen, a Kossuth utcában kérdezte meg a szomszédokat az
elviselhetetlen állapotról, de akkor csak egy szomszéd nyilatkozott név nélkül és zárt kapuk mögött a zenéről, aki közölte, mélységesen
csalódott a városvezetésben, ő évek óta tűri ezt a poklot, de eddig senki sem segített neki az ügy megoldásában.
-br-
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Aj Domingo by si zapchal uši – proti spievajúcemu domu protestovali občania
Naše ústavné práva sa rozširujú do tej miery, aby sme tým neporušili ústavné práva druhých – to bolo motto demonštrácie,
kde viac ako dvesto ľudí demonštrovalo proti jednému, viac ako 10 rokov nevyriešenému problému v meste. Protest sa konal
17. mája pri parku v centre mesta.
Protest zorganizovali civilisti, podráždení neznesiteľným správaním majiteľky domu na Kossuthovej ulici, ktorá už roky neprestajne
„vysiela pre potešenie“ susedom, celej ulici a polovici sídliska Terasy árie Placida Dominga.
Majiteľka síce dodržiava nočný pokoj, to znamená, že od 22.00 hod. do 6.00 hod. neznie hudba, navyše ani cez deň neprevyšujú
decibely povolenú hranicu. Kvôli tomu sa nemôžu proti nej postaviť ani verejné orgány. Neustály hluk však robí okolie doslovne
neobývateľným.
Popri áriách je počuť aj stály piskot, ktorý sa pri istom počasí odráža späť od panelákov na sídlisku Terasy. Vecou sa zaoberala
viackrát aj televízia Markíza, ako aj iné médiá, ale zatiaľ sa nikomu nepodarilo zastihnúť a prehovoriť s dotyčnou osobou, ani našej
redakcii. O celej záležitosti natáčajú film študenti bratislavskej filmovej fakulty. Aj oni boli na proteste.
“Naše ústavné práva sa rozširujú do tej miery, aby sme tým neporušili ústavné práva druhých.” Ale každý má právo aj na oddych a
nerušené súkromie. To garantuje aj ústava Slovenskej republiky. Protestnú akciu sme zvolali práve preto, aby sme upozornili na to,
že každého základným právom je žiť nerušene vo vlastnom domove, a to sa môže uskutočniť iba pri dodržaní pravidiel pokojného
spolužitia v civilizovanom prostredí.
Tu prítomní rázne odmietajú, aby ich nerušený súkromný život a k tomu priľahlé ústavné práva o pokojnom domove boli narušené.
Akokoľvek sa vyvinie táto vec, účastníci dnešného protestu, predstavujú v Štúrove už dlho nevídanú spolupatričnosť a solidaritu na
ochranu základných ústavných práv“ – povedala na piatkovej večernej akcii hlavná organizátorka Karin Turčinová.
Medzi demonštrujúcimi bola aj Vera Tankó, ktorá prišla domov do Štúrova z Floridy a rozhodla sa zúčastniť protestnej akcie. „V
Amerike by určite našli spôsob riešenia veci, nehovorím, že okamžite, ale za niekoľko hodín by bola určite vypnutá hudba. Je nehorázne, že sa táto vec ťahá už viac ako 10 rokov. Zavolala som svojim známym v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku, u nich by sa
takýto prípad vôbec nemohol stať“ – povedala pre náš štáb pani z Ameriky.
„Neexistuje, že len ona je dobrá a všetci ostatní sú v Štúrove zlí. Je neznesiteľné, čo táto osoba stvára už roky. Keď to robí z pomsty,
tak je tá pomsta už poriadne zdegenerovaná. V jej očiach je už každý nepriateľ. Aj vtedy vyhrávala, keď priamemu susedovi zomrela
dcéra. Nehorázne. Bolo by dobré, keby si to trošku uvedomila a pribrzdila by“ – povedal Miroslav Uhrinčat, ktorý tiež protestoval
proti neznesiteľnej situácii.
Ujo Tibor Labuda nie je priamym susedom, ale tiež roky znáša neznesiteľnú muziku. On nabral tú odvahu a zažaloval majiteľa
domu pre spôsobenie psychickej ujmy – rozsudok dodnes nie je, navyše jeho predvolali viackrát do Nových Zámkov k odbornému
lekárovi, či je normálny.
Na protestnej akcii za zúčastnilo viac členov mestského zastupiteľstva, ale nevyjadrovali sa pre médiá. Zástupkyňa primátora
Kornélia Slabáková sa už skorej vyjadrila, že sa už viackrát snažila osobne aj emailom zastihnúť majiteľku domu vo veci vyriešenia
problému, ale bez úspechu. Pani nereaguje, ignoruje záujem zo strany mesta.
Primátor Ján Oravec sa vyjadril tak, že už aj túto demonštráciu pokladá za úspech. Mesto urobí kroky v
danej veci, ale akým spôsobom, to nepovedal. „Už sa nám rysuje riešenie, nepatrí to síce do právomoci
mesta, ale už sme kontaktovali dotyčné verejné orgány. Viem povedať iba toľko, že ak sa osoba odhodlá
k extrémnym prostriedkom, tak bude mesto nútené podobne zakročiť.“
Primátor nám ešte povedal, že dotyčná osoba nemala súdny spor s mestom. Podľa jeho vedomia, pani
mala trestné konanie vo veci napadnutia verejného činiteľa, čo podľa jeho vedomia aj prehrala. Podľa
Jána Oravca by spoločne mali obyvatelia Kossuthovej ulice začať občiansko-právne konanie proti
majiteľke domu, oni sú poškodení. To znamená, oni sú legitimované osoby k tomu, aby začali konanie
– dodal primátor. Ale vo veciach trestného práva je kompetentná novozámocká prokuratúra – zdôraznil
Oravec.
„Ak dobre viem, viackrát bolo proti nej začaté priestupkové konanie. To nepatrí pod mesto, ale do právomoci obvodného úradu. Ani raz nie kvôli hudbe, ale narušeným susedským vzťahom, pretože dodržuje
akustické podmienky“ – dodal ešte primátor Štúrova.
Je zaujímavé, že dva dni pred protestnou akciou dotyčná osoba vypla nahrávky Placida Dominga, len
nevieme dokedy. V týždni pred protestnou akciou sa prihlásila na svojom blogu na internete, kde sa
znovu vyhrážala všetkým Štúrovčanom, aby ju nechali všetci na pokoji. Vyjadrila aj to, že podľa nej
hudobná ochrana zostane ďalej, navyše, pocítime takú pomstu, ktorou nevykoná nič nezákonné, ale jej
nový nápad spôsobí dlho, ešte aj po jej smrti, stále škody aj vnukom Štúrovčanov.
Ako sme spomínali, s majiteľkou domu na Kossuthovej ulici sa dodnes nepodarilo skontaktovať. Podľa
našich zistení za vzniknutú situáciu môže niekdajší pes suseda spomínanej osoby. Kvôli jeho neustálemu
štekaniu vyhlásila vojnu proti Štúrovu. Na piatkovej protestnej akcii viac opýtaných kritizovalo prácu
mestského zastupiteľstva a vedenia mesta, prečo ešte neurobili potrebné opatrenia proti spomínanej
osobe už viac rokov dozadu – trebárs aj vo vlastnej právomoci.
Ďalej pripomíname, že naša redakcia sa už koncom apríla na mieste pýtala susedov spievajúceho domu
na Kossuthovej ulici na neznesiteľnú situáciu. Vtedy sa vyjadril iba jeden sused bez mena za zavretými
bránami, ktorý povedal, že je hlboko sklamaný z vedenia mesta. On už roky trpí to peklo, ale zatiaľ mu
nikto nepodal pomocnú ruku vo vyriešení veci.
– br – (preklad: gp)
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Volt egyszer egy csapat...
1973-at írtunk akkor. Negyven évvel ezelőtt mindenki a fociról beszélt Párkányban és a környéken. Nem véletlenül, hisz a
párkányi labdarúgó csapat olyan huszárvágást hajtott végre, amire csak nagyon ritkán van példa. Négy év alatt háromszori
feljutás magasabb osztályba! Negyven év nagy idő, de hogy milyen ereje van a futballnak, tükrözi az a rengeteg visszaemlékezés, az egyes támadások, gólok és védések pontos leírása, amelyek a mai napig élénken élnek az emberek emlékezetében.
De kezdjük az elején. Az 1969/70-es idényben a kerületi bajnokság I. B osztályában szerepelt a párkányi gárda. Kitűnő játékának
köszönhetően azonos pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel előzte meg Chrenová csapatát, és jutott fel az I. A osztályba. A
következő évadban mindent megtett a csapat a feljutásért, de „csupán” a második helyet sikerült megszereznie. Egy gyanúsnak
mondható szövetségi ítélet és a rosszabb gólarány ütötte el a csapatot a továbbjutástól. Aztán az 1971/72-es szezon meghozta a
várva-várt eredményt. Az együttes biztosan tartotta első helyét a bajnokságban, és fergeteges játékkal, 72:23-as gólkülönbséggel
nyerte meg a bajnokságot Galánta előtt. Ekkor már sokat cikkeztek az újságok a párkányi futballról, riportok készültek a vezetőkkel,
egyik méltatás a másik után látott napvilágot. „Ez a három év alatt elért két bajnoki cím mindennél fényesebben beszél” – írja az
egyik újság kommentátora, kiemelve a szakvezetés odaadó, hozzáértő munkáját, valamint a jó közösségi munkát a vezetőség és
a játékosok között. Ebben az időben ilyen, és ehhez hasonló címektől volt hangos a honi sajtó: „Formában a párkányi együttes” –
Juhcelpap – Kolárovo 4:1, „Hét gól a vendégek hálójában” – Žitavany ellen 7:2, „Juhcelpap – Lužianky 5:0”, „Bajnoki találkozó
– fél tucat gól.” A Komját elleni 6:0-ás győzelemmel végződött mérkőzésről ilyen tudósítást olvashattunk: „A párkányi együttes
bajnokhoz méltó játékkal ünnepelte meg az I. A osztály táblázatán most már vitathatatlanul és végérvényesen megszerzett első helyét.” A párkányi futball erőteljes fejlődését mutatja, hogy ekkor épült meg a 650 férőhelyes lelátó is.
Az igazi nagy durranás azonban csak ezután következett. A Nyugat-szlovákiai kerületi bajnokságba feljutott csapat ugyanolyan
lelkesedéssel és elszántsággal vágott neki az 1972/73-as idénynek, egy cseppet sem mutatva megilletődöttséget a nagyobb nevű ellenfelek iránt. Ahogy megindult a bajnokság, máris lehetett látni, hogy a remekül felkészült párkányi csapat még sok borsot fog törni
az ellenfelek orra alá. Látványosabbnál látványosabb meccsek egész sorát hozta az együttes, de nemcsak itthon, hanem idegenben
is. A Komárom elleni 2:0-ás győzelem, vagy a DAC elleni 5:0 (Dunaszerdahelyen!), a nagy részben Kecskés kapusnak köszönhető
1:0-ás értékes győzelem Trencsénben, de a Holíčon és Skalicán elért 1:1-es döntetlen is arra engedett következtetni, hogy a végelszámolásnál nem kell majd szégyenkeznie csapatunknak. A Senicán elért 3:0-ás diadal után azt írta az újság, ez az idegen pályán
elért nagyarányú győzelem teljes mértékben megérdemelt volt. Rangadó volt ez a javából, hisz a tabella első két helyezettje csapott
össze egymással. A Myjava elleni hazai meccsen még erre is rátetézetek a fiúk. Egy híján fél tucat góllal pakolták meg az ellenfél
hálóját: „A befejezés előtt 6 perccel Krakovszky kabinetalakítással kicselezte az egész védelmet a kapussal együtt, azután a labdával
besétált a kapuba – 5:0…A Juhcelpap gárdája Myjava ellen is nagyszerű teljesítményt nyújtott és a látottak alapján egyöntetűen
megállapíthatjuk, hogy egyetlen csapata a kerületi bajnokságnak, amely megérdemli a divíziós mezt.” A Surány elleni fölényes, 4:0ás győzelem pedig azt jelentette, hogy: „A párkányi együttes ezzel a győzelemmel, bár még három forduló hátra van, máris biztos
bajnok és a labdarúgó divízió újoncát üdvözölhetjük benne. A csapat ezúttal valóban bajnokhoz méltó játékot produkált és az 1200
főnyi hálás közönség tapssal köszönte meg a jó játékot.” Az utolsó fordulóra Nemšován került sor, ahol a hazai vezetők még a meccs
előtt köszöntötték a párkányi bajnokot. Egyébként ezt a mérkőzést is megnyerték a mieink 2:1 arányban. Így alakulhatott ki a 26
mérkőzés mérlege, amely 18 győzelmet, 5 döntetlent, 3 vereséget, 54:20-as gólarányt és 41 pontot eredményezett. A bajnokcsapatot
Ganczner edző vezetése alatt a következő játékosok alkották: Kecskés, Csomor, Šiška, Detven, Családi, Tóth, Jezso, Dóczé, Molnár,
Calpaš, Bugri, Fónad, Krakovszky, Kardos, Nedešovský, Hrabovský, Gálik.
„Fantasztikus feljebbjutás. A párkányi újonc feljebb jutott a divízióba” – nem győzött a korabeli sajtó lelkendezni a párkányi együttes teljesítménye láttán. „Néhány meccsel az utolsó forduló előtt már ismertük a továbbjutó együttest (Párkány). Ennek a gárdának
sikerült az a huszárvágás, hogy újoncként kilencpontos előnnyel megnyerte a versenyt!” A közönség ünnepelte kedvenceit, és ami
a lényeg, hatalmas létszámban látogatott ki a mérkőzésekre. Nem volt ritka az 1000-es létszám, de ennél többen is szurkoltak az
aranylábú fiúknak, amit e cikk szerzője is bizonyítani tud. Persze, a látványossághoz hozzá tartoznak a gólok is. Ebben az időben
szebbnél-szebb találataival Krakovszky István vitte őrületbe az ellenfél kapusait. A gólkirályi címet is ő szerezte meg 25 góllal.
Végezetül tegyünk említést néhány feledhetetlen barátságos mérkőzésről is. Az újság öles betűkkel hozta a Cegléden elért 3:0-val
végződött diadalt: „Ganczner edző csapata minden várakozást felülmúlva hatalmas nemzetközi sikert ért el.” Abban az időben divatban volt Simon-Júdakor valamelyik I. ligás magyar csapatot vendégül látni, ami nagy vonzerőt jelentett a közönség számára. A Ferencváros elleni meccsre pl. (1:4) mintegy 2000-en voltak kíváncsiak. Emlékezetes marad az NB/I-be épp feljutott Dorogi Bányász
elleni találkozó is, ahol a Juhcelpap fényes, 3:1 arányú győzelmet aratott. Jó előjelnek mutatkozott a divíziós rajt előtt az olasz Cagliari Parma elleni (2:0) összecsapás is, ahol 2000 néző előtt csillogtatta meg csapatunk a tudását. A nézőcsúcsot magyar a válogatott
elleni barátságos mérkőzés jelentette, ahol 5000-en tolongtak a pálya körül. A 0:5 ellenére a párkányi együttes kitűnően játszott, és
egy kis szerencsével kedvezőbben is alakulhatott volna az eredmény. A tudósító arról számolt be, hogy a második félidőben „a játék
teljesen kiegyensúlyozottá vált és a párkányi együttes teljesen egyenrangúnak mutatkozott nagy ellenfelével szemben.”
Ez a csapat örökre beírta nevét a párkányi futballtörténelem nagykönyvébe. Köszönjük fiúk azt a sok-sok élményt, amelyet
szereztetek nekünk, szurkolóknak. Soha nem feledjük azt a felemelő érzést, amikor hétről-hétre telítették meg sok száz ember szívét
örömmel és büszkeséggel. Most, negyven év távlatából is csak azt tudjuk mondani, hogy szép volt fiúk!
Juhász Gyula

ŠKOLSTVO - ISKOLAÜGY

			

Bolo raz jedno mužstvo....
Písal sa rok 1973. Pred 40 rokmi hovoril v Štúrove a jeho okolí každý o futbale. Nie náhodou, veď štúrovské futbalové
mužstvo spravilo taký husársky krok, aké sa stávajú iba veľmi zriedka. Za štyri roky trikrát postup do vyššej triedy!
Štyridsať rokov je dlhá doba, ale akú silu má futbal, to odzrkadľuje množstvo spomienok, presné opisy jednotlivých útokov,
gólov a brankárskych zákrokov. Tieto ešte dodnes žijú v pamäti ľudí.
Ale začnime od začiatku. V sezóne 1969/70 účinkovalo štúrovské mužstvo I.B skupine krajských majstrovstiev. Vďaka výbornej
hre s rovnakým počtom bodov, ale s lepším rozdielom gólov skončilo mužstvo na prvom mieste pred Chrenovou a postúpilo do
I.A triedy. V nasledujúcej sezóne urobilo mužstvo všetko pre postup, ale podarilo sa im získať „iba“ druhé miesto. Jedno podozrivé
rozhodnutie zväzu a rozdiel gólov obralo mužstvo o postup. Nasledujúca sezóna 1971/72 priniesla očakávaný výsledok. Mužstvo
bezpečne držalo prvé miesto počas majstrovstiev, vynikajúcou hrou a rozdielom gólov 72:23 vyhralo majstrovstvá pred Galantou.
V tej dobe sa už objavovalo o štúrovskom futbale veľa článkov v novinách, rozhovory s vedením a prichádzali pochvaly jedna
za druhou. „Tieto dva majstrovské tituly za tri roky hovoria najjasnejšie“ – píše komentátor jedných novín, vyzdvihuje oddanú
a odbornú prácu vedenia, ako aj dobrú spoluprácu medzi mužstvom a vedením. V tom čase boli miestne noviny plné takýchto a
podobných článkov: „Štúrovské mužstvo vo forme“ – Juhcelpap – Kolárovo 4:1, „Sedem gólov v sieti hostí“ – proti Žitavanom 7:2,
„Juhcelpap – Lužianky 5:0“, „Majstrovský zápas – poltucet gólov“. O zápase proti Komjaticiam s výsledkom 6:0 sme mohli čítať
nasledovné: „Štúrovské mužstvo s hrou ako sa patrí na majstra oslávilo teraz už bezpochybne a definitívne získané prvé miesto v I.A
triede.“ Rozvoj štúrovského futbalu ukazuje aj to, že v tom čase bola postavená nová tribúna so 650 miestami.
Ozajstné prekvapenie nasledovalo až potom. Mužstvo postupujúce do majstrovstiev Západného Slovenska sa pustilo do súperenia s
takým istým nasadením a odhodlanosťou aj v ročníku 1972/73, bez rešpektu s mužstvami zvučných mien. Hneď od začiatku
majstrovstiev bolo cítiť, že dobre pripravené štúrovské mužstvo spôsobí veľa nepríjemností nejednému celku. Krajšie a krajšie
zápasy odohralo mužstvo nielen doma, ale aj na ihriskách súperov. Výhra nad Komárnom 2:0, alebo proti DAC 5:0 (v Dunajskej
Strede!), hlavne vďaka brankárovi Kecskésovi, vzácne víťazstvo 1:0 v Trenčíne, ale aj remízy 1:1 v Holíči a v Skalici dávali tušiť,
že v konečnom účtovaní sa nebudeme mať za čo hanbiť. Po víťazstve 3:0 v Senici napísali noviny, že vysoké víťazstvo na ihrisku
súpera bolo úplne zaslúžené. Bolo to derby ako sa patrí, veď sa stretli prvé dve mužstvá v tabuľke. V domácom zápase proti Myjave ešte aj na to priložili chlapci. Vsietili im skoro poltucet: „Šesť minút pred koncom Krakovszky vyšachoval celú obranu aj s
brankárom, potom aj s loptou vošiel do brány – 5:0 ... Mužstvo Juhcelpapu predviedlo aj proti Myjave výborný výkon a na základe
toho, čo sme videli, môžeme konštatovať, že je jediným mužstvom krajských majstrovstiev, ktoré si zaslúži dres divízie.“ Vysoké
víťazstvo proti Šuranom 4:0, už tri kolá pred koncom, znamenalo nového majstra a istý postup do divízie. Mužstvo naozaj predviedlo hru vhodnú majstra. 1200 divákov potleskom srdečne ďakovalo za peknú hru.“ Posledné kolo odohrali v Nemšovej, kde
domáci usporiadatelia už pred zápasom blahoželali novému majstrovi. Aj tento zápas vyhrali naši v pomere 2:1. Konečný stav
vyzeral nasledovne: z odohratých 26 zápasov bolo 18 víťazných, 5 remíz a 3 prehry, skóre 54:20 a konečných 41 bodov. Majstrovské mužstvo viedol tréner Ganczner, mužstvo tvorili nasledovní hráči: Kecskés, Csomor, Šiška, Detven, Családi, Tóth, Jezso,
Dóczé, Molnár, Calpaš, Bugri, Fónad, Krakovszky, Kardos, Nedešovský, Hrabovský, Gálik.
„Fantastický postup. Štúrovský nováčik postúpil do divízie“- tlač v tých časoch nestíhala vychvaľovať výkon štúrovského mužstva.
„Niekoľko zápasov pred posledným kolom sme už poznali postupujúceho (Štúrovo). Tomuto mužstvu sa podaril husársky krok, že
ako nováčik vyhral s deväťbodovým náskokom súťaž!“ Obecenstvo oslavovalo svojich miláčikov a čo je hlavné, na zápasy chodili
vo veľkom množstve. Nebolo ojedinelé, že sa na zápas zišlo aj 1000 ľudí, ale niekedy aj viacerí fandili zlatonohým chlapcom, čoho
bol svedkom aj autor článku. Samozrejme k peknej hre patrili aj góly. V tom čase privádzal do zúfalstva brankárov súperov Krakovszky s parádnymi gólmi. Stal sa aj kráľom strelcov s 25 gólmi.
Na záver spomeňme niektoré nezabudnuteľné priateľské zápasy. Noviny priniesli veľkými písmenami víťazstvo 3:0 z Ceglédu:
„Mužstvo trénera Gancznera prekročilo všetky očakávania a dosiahlo veľký medzinárodný úspech.“ V tom čase bolo zvykom na
jarmok Šimona – Júdu pozvať nejaké prvoligové maďarské mužstvo, čo bolo veľkým lákadlom pre divákov. Na zápase proti Ferencvárosu napr. (1:4) bolo zvedavých až 2000 divákov. Nezabudnuteľným bol aj zápas proti vtedajšiemu nováčikovi maďarskej
prvej ligy Dorogi Bányász, kde Juncelpap dosiahlo žiarivé víťazstvo 3:1. Dobrou predzvesťou pred štartom do divízie bolo stretnutie s talianskym Cagliari Parma s výsledkom 2:0, kde sa naši predviedli pred 2000 divákmi. Divácky rekord zaznamenali na zápase
proti reprezentácii Maďarska, kde sa tlačilo 5000 divákov. Napriek výsledku 0:5 hralo štúrovské mužstvo vynikajúco a s trochou
šťastia by mohol byť výsledok krajší. Reportér referoval o druhom polčase nasledovné: „Hra sa stala úplne vyrovnanou, štúrovské
mužstvo sa ukázalo ako vyrovnaný súper veľkého protivníka.“
Toto mužstvo sa navždy zapísalo do veľkej knihy dejín štúrovského futbalu. Ďakujeme, chlapci, za množstvo zážitkov, ktoré ste
poskytli nám, fanúšikom. Nikdy nezabudneme ten povznášajúci pocit, keď ste z týždňa na týždeň napĺňali naše srdcia radosťou a
pýchou. Aj teraz po štyridsiatich rokoch vieme povedať iba to, že bolo to pekné, chlapci!
Július Juhász (preklad: gp)

11.

12.

Cyklistický pruh na ul. Sv. Štefana, Hasičská
MsÚ oznamuje širokej verejnosti, že na mestských komunikáciách
Sv. Štefana a Hasičská v úseku od MK Športová po MK Sobieskeho došlo k vymedzeniu obojsmerného jazdného pruhu pre cyklistov. Cyklistický pruh je vyznačený vodorovným značením zelenej
farby. Cyklisti sú povinní dodržiavať zvislé a vodorovné dopravné
značenie a riadiť sa zákonom o premávke na pozemných komunikáciách. Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, cyklistov,
ako aj chodcov na uvedených úsekoch MK, aby po zavedení uvedených zmien v premávke boli na seba ohľaduplní.
Miroslav Šafranko, Ing.arch.
vedúci OVRÚŽP MsÚ Štúrovo

VYHODNOTENIE
Deň Zeme 2013 – „Zapoj sa do akcie pre krajšie mesto“
Pri príležitosti osláv Dňa Zeme mesto v termíne 19.-21.4.2013 organizovalo verejnú brigádu pre krajšie mesto. Do akcie sa zapojili
školy, obyvatelia mesta, organizácie aj občianske združenie.
Počas konania akcie sa naplnilo 668 ks 110 litrových vriec odpadu,
vyzbieralo sa 5 060 kg odpadu z verejných priestranstiev!!!
Aktívne sa do akcie zapojilo 550 žiakov, cca. 150 - 200 obyvateľov,
20 členov občianskeho združenia „FORMÁS“ a 35 zamestnancov
organizácií.
Poďakovanie patrí každému, kto sa aktívne zapojil do akcie, a tak
osobne
prispel k skrášleniu mesta.
Spomedzi škôl ďakujeme žiakom, študentom a pedagógom Základnej školy Štúrovo, Špeciálnej základnej školy Štúrovo, Združenej
strednej školy Štúrovo, Súkromnej obchodnej akadémie Štúrovo
a Gymnázia - Gimnázia Štúrovo. Poďakovanie patrí aj deťom a
zamestnancom Detského domova v Štúrove, zamestnancom
Mestskej knižnice, Mestskej športovej organizácie, Mestského úradu a Kina Danubius. Organizátor ďakuje aj aktívnym obyvateľom
na adrese:
Jesenského 66,
Rákócziho 35 – 37 – 39 – 41,
Štefánikova 13 – 15 – 17,
Štefánikova 36 – 38 – 40,
Vörösmartyho 2 – 4 - 6,
Družstevný rad 14 – 16 – 18 – 20,
Nánanska cesta 64,
Nánanska cesta 66,
Adyho 1,
Petőfiho 107 – 109 – 111 – 113,
Záhradnícka 31 – 33,
Sv. Štefana 27 – 29,
Nám. Sv. Imricha 5.
Veríme, že z roka na rok vzrastie počet tých, ktorým na životnom
prostredí záleží a nie je im ľahostajné, že kde a ako žijú.
Štúrovo a okolie – Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Šéfredaktor: Peter Buchlovics. Členovia redakčnej rady: Peter Glázer, Gyula Juhász,
Petra Porubszky, Peter Koller, Anna Gallová. O inzerciách sa môžete infromovať na tel.čísle: 036/7511108, na e-mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com, alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomenie
a grafický design: EL CHICCO. Tlač: Jonagold sro. Svodín. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Redakcia nezodpovedá za obsah komerčných článkov, a za obsah komerčnej inzercie
a reklamy! Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN 1339-200X Dátum vydania: 28.03.2013
Párkány és Vidéke – A mi lapunk – kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Főszerkesztő: Buchlovics Péter. A szerkesztőbizottság tagjai: Glázer Péter,
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AKCIA CVČ ŠTÚROVO a AVE ŠTÚROVO a.s. 2012 - 2013
V školskom roku 2012 – 2013 v mesiaci november Centrum voľného času a AVE Štúrovo a.s. opäť vyhlásili súťaž v zbere PET
viečok pre miestne materské a základné školy. Zberu sa v tomto školskom roku zúčastnilo 5 materských škôl: MŠ na Adyho ulici,
MŠ Družstevný rad, MŠ na Lipovej, MŠ Micimackó, Cirkevná MŠ sv. Imricha a 3 základné školy: ZŠ Štúrovo, ZŠ Endre Adyho
a Špeciálna ZŠ. Počas pol roka deti pod vedením svojich pedagógov pravidelne nosili PET viečka do CVČ. Uzávierka súťaže
bola 5. mája 2013. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 9. mája v CVČ, kde si za prítomnosti kurátorov súťaže pani Molnár Lászlóné
– predsedníčky predstavenstva AVE Štúrovo a.s. a primátora mesta Mgr. Jána Oravca, riaditelia resp. zástupcovia jednotlivých materských a základných škôl prevzali poukazy a vecné ceny. Najaktívnejší školák Rubec Máté zo ZŠ Endre Adyho od pána primátora
dostal veľkú tortu, najusilovnejšia škôlkarka Mlatec Fanni z Micimackó škôlky obdržala cenu riaditeľa CVČ. Aj v tomto roku celé
množstvo PET viečok organizátori v mene všetkých detí navrhli Tamásovi Jakubíkovi, žiakovi Špeciálnej ZŠ. Spoločnosť AVE
darovala Tomášovi ďalších 1500 kg viečok. Dúfame, že sme pomohli rodine uskutočniť vybudovanie bezbariérového vchodu.
Ďakujeme deťom i sponzorovi celej akcie, spoločnosti AVE. Po vyhodnotení súťaže deti na dvore CVČ sadili kvety, čím pokračovali vlani začatej
tradícii, kedy zasadili Strom detí. Veríme, že budúci školský rok bude akcia
zberu PET viečok znovu úspešná.

A SZIK és az AVE Štúrovo r.t. közös rendezvénye
A tavalyi KUPAKCIÓ nagy sikerére való tekintettel a Párkányi
Szabadidőközpont idén is bízott a gyerekek lelkesedésében. Párkány valamennyi óvodája és iskolája bekapcsolódott az ősszel meghirdetett PET kupakok gyűjtésébe. Fél éven keresztül hordták a SZIK-be a gyerekek pedagógusaik segítségével a kupakokat. A verseny május 5-én
zárult. Az ünnepélyes eredményhirdetésre május 9-én, a SZIK udvarán került sor, ahol jelen voltak a verseny védnökei, Molnár
Lászlóné az AVE Štúrovo r.t. igazgatótanácsának elnöke, valamint Mgr. Oravec János városunk polgármestere, aki a legaktívabb
iskolást Rubec Mátét az Ady Endre Alapiskola tanulóját egy tortával jutalmazta. A legszorgalmasabb óvodás Mlatec Fanni a Micimackó óvodából a SZIK igazgatójának díjával térhetett haza. Az óvodák és iskolák igazgatói az eredmények alapján átvehették az
utalványokat és tárgyi ajándékokat intézményeik számára. Idén is a szervezők a gyerekek nevében az egész mennyiségnyi kupakot
felajánlották Jakubik Tamásnak a Speciális alapiskola kisdiákjának. Az AVE társaság további 1500 kg mennyiségnyi kupakkal segíti
Tamást, hogy családja befejezhesse a lakásban az akadálymentesítési átépítést. Köszönet a gyerekeknek és az AVE társaságnak. A
kiértékelés után a tavaly elkezdett hagyományteremtő tevékenységgel folytatódott a rendezvény. A jelenlevő gyerekek a múlt évben
egy fát, az idén virágokat ültettek a SZIK udvarán. Bízunk benne, hogy a jövő iskolaévben meghirdetett KUPAKCIÓNAK ismét
nagy sikere lesz.
Mestské múzeum Štúrovo /Pri colnici 2/

NAUTICA

história Akadémie maďarského kráľovského námorníctva
Dátum: 07.06.2013, 16.00 h
Výstavu otvorí: Dr. Balogh Tamás
predseda TIT – spolku histórie lodníctva
Párkányi Városi Múzeum /Vámház köz 2/

A NAUTICA

A Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia története
Dátum: 2013.06.07., 16.00 ó
A kiállítást megnyitja: Dr. Balogh Tamás
A TIT Hajózástörténeti Egyesület elnöke

Kultúrny dom – Štúrovo

16.06.2013

cena v predpredaji 10,na mieste
12,začiatok o 19.00

13.

14.

RIADKOVÁ INZERCIA - APRÓHIRDETÉS
- Fürdőkádzománc felújítást vállalok. 0905/983 602.
- Kimagaslóan magas áron vásárolok régi katonai tárgyakat, sisakokat, kardokat, illetve
ezüsttárgyakat. Diplomás gyűjtő Esztergomban. 0036 30 246 41 83
- Eladó összkomfortos családi ház Muzslán. 0915/623 725.
- Prijmem brigádnikov, študentov aj penzistov do bufetu na kúpalisku Vadaš. Tel.: 0915/740 408.
- Családi ház eladó Nánán. 0049/160 5999 370.
- Kétszobás lakásomat elcserélném 1 szoba-konyhás lakásra lifttel rendelkező épületben. Info:
0911/890 797, 036/7511 717.
- Eladó felújított garzon konyhabútorral, vagy elcserélném nagyobbra.
Érdeklődni 19.00 óra után. 0907/558 388.
- Hľadám brigádnika zo Štúrova na občasnú výpomoc pri rod. dome a záhrade (kosenie, postrek
stromov, kopanie a i.) 0907/836 205.
- Predám garáž s montážnou jamou v lokalite neďaleko Billy. Kontakt 0908/528 760.
- Cégek könyveléséhez, magyarul is beszélő könyvelőt keresünk részmunkaidőben, Párkányba.
rizst32@gmail.com.
- Levelek fogadására, székhely szolgáltatáshoz magánszemélyt keresünk Párkányban,
rizst32@gmail.com.
- Kétszobás, berendezett, felújított lakás kiadó. 0907/486 071.

			

Spomienky, poďakovania – Megemlékezések, köszönetnyilvánítások
„Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet,
szívünkben őrizzük drága emlékedet.“

Szerettünk volna még sokáig szeretni,
Míg élünk, nem fogunk feledni.

Fájó szívvel emlékeztünk május 11-én

Fájó szívvel emlékezünk halálának
4. évfordulóján

UHRINČAŤ ROZÁLIÁRA
(született Kovács)
halálának 6. évfordulóján.
Emlékét őrző családja

„Nem az számít, ha megtapsolnak,
amikor a színre lépsz,
Hanem az, ha a hiányodat érzik, amikor távozol“.
Fájó szívvel emlékezünk június 2-án,
halálának 2. évfordulóján
SZAGAN DÁNIELNÉ,
szül. Kókay Gabriellára
Akik szerették és ismerték, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét és szeretetét szívében őrzi férje Dániel,
lányai Szabina és Andrea családjukkal.

DUDEK MIKLÓSRA
Felesége, négy gyermeke, két menye, veje,
kilenc unokája és a két dédunoka

A gondos jó szülőket feledni nem lehet,
szívünkben tovább él a szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk a szerető szülőkre,
nagyszülőkre
GÚDOR GYULÁRA és
GÚDOR MÁRIA VALÉRIÁRA,
akiket a halál 2000. május 19-én és
2011. május 29-én ragadott ki szerettei köréből.
Emléküket örökké őrző lányai Vali és Évi
családjukkal

Fájó szívvel emlékezünk
2013. május 29-én,
halálának 1. évfordulóján

Úprimne ďakujeme Mestskému úradu v Štúrove,
všetkým priateľom, známym, učiteľom, susedom,
záhradkárom na Hegyfarku,
včelárom, športovcom,
bývalým žiakom, ktorí prišli
7. mája 2013 na štúrovský
cintorín odprevadiť na poslednej ceste

SZITÁS GÁSPÁRRA

Mgr. JÁNA PROKOPCA,

Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.
Emlékét örökké őrző szerető családja

ktorý nás navždy opustil vo veku 69. rokov.
Účasťou na rozlúčkovom obrade,
prejavmi sústrasti
a kvetinovými darmi nám pomohli
zmierniť bolesť a žiaľ
nad stratou milovaného manžela,
otca a starého otca
a preklenúť ťažké chvíle poslednej rozlúčky.
S úctou: rodina Prokopcová

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak,
szomszédnak, ismerősnek és barátnak,
akik 2013. május 16-án
elkísérték utolsó útjára drága halottunkat
POKORNÝ IRÉNT
Köszönjük a sok virágot, koszorút és a
vigasztaló szavakat,
melyekkel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat.
A gyászoló család
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PRENÁJOM!

Gymnázium – Gimnázium, Adyho 7,
Štúrovo, zverejňuje zámer prenajať
časť priestorov v budove školy s
výmerou :
62,90 m2 , 62,72 m2 , 65,28 m2,
62,15 m2 ,11,38 m2 , 22,62 m2,
13,00 m2 – vhodné na kancelárske účely ako aj na
prevádzkovanie školského bufetu
20,00 m2 - plocha na reklamné
účely.
V prípade záujmu Vaše cenové
ponuky zasielajte v označenej obálke
„NÁJOM“ na adresu: GymnáziumGimnázium, Adyho7, 943 01
Štúrovo, do 8.07.2013 do 12.00
hod.
Bližšie info na tel. č.: 036/7511352

KonlcivEret!

ny

MK párKá
június 8., 19:00, V
sKs ŠtúroVo
8. júna, 19:00, M el/ predpredaj: 9 €
Jegyek: elővétszínen/ na mieste: 12 €
hely
Lístky:

ElőVétEl: VMK párKány
prEdprEdaj: MsKs ŠtúroVo

info:

0915/57 32 37

szErVEző:
usporiadatEľ:

partnErEinK:
naŠi partnEri:
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