A Mária Valéria híd felújítását ünnepelték

Oslávili obnovu mosta Márie Valérie

Koszorúzással és ünnepi előadással ünnepelte meg a Mária
Valéria híd újjáépítésének 12. évfordulóját a párkányi SzlovákMagyar Baráti Társaság és az esztergomi Rudnay Sándor
Egyesület .

Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva a ostrihomský
Spolok Sándora Rudnayho oslávili 12. výročie obnovy mosta
Márie Valérie kladením vencov a slávnostným vystúpením.

Az ünnepségen a Stilla Pectus Női Kar is fellépett, a résztvevők
pedig mazsorettek felvonulásával vonultak a híd közepére, hogy
ott a koszorúkat elhelyezzék. Kornélia Slabáková alpolgármester
és Gajdosik György a Mária Valéria híd jelentőségét méltatták,
kiemelve, hogy a II. világháború után Európa legkésőbb helyreállított hídja nem csak gazdasági, közlekedési
ütőérré vált a határok nélküli Európában, de pótolhatatlan és szerves része mindennapjaink kulturális-társadalmi életének is, hiszen életeket,
sorsokat, családokat, rokonokat, barátokat köt
össze, a Duna mindkét partján.Németh József
a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő
Egyesület elnöke ünnepi beszédében kifejtette,
a híd nem csak építészetileg lenyűgöző alkotás,
de szellemi-szakrális teret is alkot, a keresztény
Európa alapértékeinek jelképe is.
Az emlékező ünnepség díszvendége ezúttal
Vércse Miklós tanár úr volt, akinek Párkány
régi képeslepjait bemutató könyvét ismertették.
A kiváló tanár és műfordító a majd száz évet
felölelő kötet keletkezéséről is mesélt, kiemelve
Pokorny László képeslapgyűjtő munkáját és
együttműködésüket. Vércse tanár úr a híd felújítását megelőző bonyodalmakról is beszélt. A jól
sikerült ünnepi esten Lucia Černeková és Peter
Luha hídőrök is részt vettek. A képzőművészzenész művészpár férfi tagja gitármuzsikával
szórakoztatta a közönséget.
-buch-

Na oslave vystúpil aj ženský spevácky zbor Stilla Pectus. Účastníci
sa presunuli v sprievode mažoretiek do stredu mosta, aby tam
položili vence. Zástupkyňa primátora Kornélia Slabáková a Juraj
Gajdošík vyzdvihli dôležitosť mostu Márie Valérie. Zdôraznili, že
najneskôr obnovený most Európy po druhej svetovej vojne sa stal
nielen hospodárskou a dopravnou artériou v bezhraničnej Európe,
ale je nenahraditeľnou a organickou súčasťou
kultúrno-spoločenského každodenného života,
pretože spája životy, osudy, rodiny, príbuzných
a priateľov na oboch brehoch Dunaja. József
Németh, predseda Spolku Sándora Rudnayho,
vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil, že
most je očarujúce dielo nielen z hľadiska stavebného, ale vytvára aj duchovno-sakrálny priestor.
Je symbolom základných hodnôt kresťanskej
Európy.
Čestným hosťom slávnosti bol pán učiteľ Miklós
Vércse. Predstavili jeho knihu, ktorá obsahuje
štúrovské historické pohľadnice. Vynikajúci
učiteľ a prekladateľ rozprával aj o vzniku zbierky
zahrňujúcej v sebe skoro sto rokov. Vyzdvihol
prácu zberateľa pohľadníc Ladislava Pokorného
a spoločnú prácu. Pán učiteľ Vércse rozprával aj
o nástrahách, ktoré predchádzali obnove mosta.
Na dobre vydarenom slávnostnom večierku sa
zúčastnili aj strážcovia mostu Lucia Černeková
a Peter Luha. Mužský člen výtvarno-hudobného
umeleckého páru zabával divákov hrou na gitare.
– buch – (preklad: gp)
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Diplomáciai találkozó Párkányban

Diplomatické stretnutie v Štúrove

Infrastrukturális, közlekedési és energetikai kérdésekről
tárgyalt októberben a magyar, a szlovák és a lengyel külügyminisztérium küldöttsége a párkányi városházán.

O infraštrukturálnych, dopravných a energetických
otázkach rokovala v októbri delegácia maďarského,
slovenského a poľského ministerstva zahraničných vecí
na štúrovskom mestskom úrade.

A párkányi csata 330. évfordulója alkalmából rendezett
diplomáciai találkozón lengyel és magyar részről a közös
kormányülést és a miniszterelnöki találkozó előkészületeit is
megvitatták. A magyar küldöttség vezetője hatékonynak és
hasznosnak tartja a Visegrádi Négyek uniós együttműködését.
- Az energetikai együttműködés, az infrastruktúra továbbfejlesztése, az úthálózatok javítása különösen aktuális egy olyan helyen, ahol immáron több, mint 10 éve a párkányi híd
összeköt bennünket. Azon kívül pedig egy csomó olyan ügy
– gondolok itt közös jelenlétünkre távoli országokban, mint
Vietnam-, vagy pedig a hadseregek együttműködésére, ami
mind arról szól, hogy lehet jutányosabban, gazdaságosabban, az erőinket összevonva együttműködni. Ez a visegrádi
együttműködés lényege, ez a regionális együttműködés lényege és ez az, ami mindnyájunk javát szolgálja – fejtette ki
lapunknak Prőhle Gergely, a budapesti külügyminisztérium
helyettes államtitkára.
Annak ellenére, hogy Pilisszentkereszten Robert Fico szlovák
és Orbán Viktor magyar miniszterelnök az Ipolydamásd és
Helemba közti híd megépítésében állapodtak meg, ez a határ menti fejlesztés mindmáig nem valósult meg. A budapesti
küldöttség vezetője szerint nincs ok a borúlátásra.
-Semmit sem változott az ezzel kapcsolatos elhatározottság, a határ menti összekötő kapacitásokat növelni kell, ez
mind gazdasági, mind kereskedelmi, mind nemzetpolitikai
szempontból fontos. Fontos, hogy azok a közösségek, amelyek összetartoznak, azok fizikai akadályok által ne legyenek elválasztva egymástól. Biztos vagyok benne, hogy meg
fogjuk találni ezeknek a hidaknak és az utaknak a forrását
– taglalta a helyettes államtitkár.
A tárgyalások után a diplomaták megkoszorúzták Sobieski
János lengyel király párkányi lovasszobrát, délután pedig
Esztergomban vettek részt a párkányi csatára emlékező kiállítás megnyitóján és az alkalmi várjátékokon.
-buch-

Na diplomatickom stretnutí, organizovanom z príležitosti
330. výročia štúrovskej bitky z poľskej a maďarskej strany,
prerokovali aj spoločné zasadnutie vlády a prípravné práce
stretnutia predsedov vlád. Vedúci maďarskej delegácie
považuje spoluprácu Vyšehradskej štvorky za užitočnú.
- Energetická spolupráca, rozvíjanie infraštruktúry, oprava
cestných sietí je zvlášť aktuálne na takom mieste, kde teraz
už viac ako 10 rokov nás spája štúrovský most. Okrem toho
množstvo takých vecí – myslím tu teraz na naše spoločné
prítomnosti v ďalekých krajinách, ako Vietnam – , alebo spolupráca armád, všetko hovorí o tom, že sa dá výhodnejšie,
hospodárnejšie, spolupracovať spojením našich síl. To je
podstata vyšehradskej spolupráce, to je podstata regionálnej
spolupráce a to je to, čo slúži na dobro všetkým nám – vysvetlil pre náš mesačník Gergely Pröhle, zástupca štátneho tajomníka budapeštianskeho ministerstva zahraničných vecí.
Napriek tomu, že v Mlynkách sa Robert Fico, slovenský
premiér a Viktor Orbán, maďarský premiér, dohodli na
výstavbe mosta medzi Ipolydamásdom a Chľabou, sa toto
pohraničné zveľaďovanie ešte nezrealizovalo. Podľa vedúceho budapeštianskej delegácie nie je dôvod na smútok.
- Ohľadom tohto rozhodnutia sa nič nezmenilo. Kapacity pohraničného spojenia treba zvyšovať – je to dôležité z
hľadiska hospodárskeho, ekonomického, ako aj z hľadiska
národnej politiky. Je dôležité, aby tie komunity, ktoré patria k sebe, neboli od seba oddelené fyzicky. Som si istý, že
nájdeme prameň aj k týmto mostom a cestám – vysvetľoval
zástupca štátneho tajomníka.
Po rokovaniach diplomati položili veniec k soche poľského
kráľa Jána Sobieskeho. Poobede sa zúčastnili v Ostrihome
na otvorení pamätnej výstavy z príležitosti parkanskej bitky
a hradných hier.
– buch – (preklad: gp)
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Oravec: na podporu športu nie je čo namietať
O finančnej situácii Štúrova, o poskytnutých príspevkoch mestskej športovej organizácii – v rámci nej futbalovému oddielu, o každodennom dopravnom chaose na
Adyho ulici a o vysielaní Štúrovskej televízie sme sa rozprávali s primátorom Jánom
Oravcom v súvislosti s októbrovým zasadnutím MZ.
Aj na terajšom zasadnutí rokovali o dopravnom chaose na Adyho ulici, ktorý vrcholí
približne ráno o ôsmej hodine, keď rodičia vozia deti do školy. Pretože čoraz viac
rodičov vozí svoje deti autom, často až k hlavnému vchodu, je pravidelná dopravná
zápcha. Aké je riešenie?
Ján Oravec: Treba vedieť, že na túto situáciu nie je dobré konečné riešenie. Bola tam už
jednosmerka z oboch strán, čiastočné uzavretie cesty atď., ani jedno sa neprejavilo ako
správne riešenie. Teraz sme dospeli k tomu, že polícia každodenne kontroluje na mieste situáciu, a keď treba, inštruuje. Možno bude väčšia disciplína a aj parkovací poriadok. Skoro
všetky školy sa nachádzajú v tejto jednej ulici, preto môžeme iba dúfať, že aj premávajúci
rodičia, dospelí budú brať väčší ohľad na účastníkov premávky.
Na terajšom zasadnutí odznelo aj to, že ešte tohto roku zavádzajúcim spôsobom vzniknú dva ostrovy na zber odpadu. Aká je
situácia s ostatnými investíciami, plánovanými na tento rok? Na čo sme čakali doteraz, ako sme na tom finančne?
J.O.: S výdavkami sme nečakali doteraz iba preto, lebo sme začiatkom leta dostali z ústredných podielových daní od štátu oveľa menej.
Museli sme počkať aj na to, aby sa konsolidovala strana príjmov. Musím povedať, že teraz sme na tom celkom dobre, teraz sa už
môžeme pustiť do tohtoročných investícii, nemusíme sa báť toho, že nebudú peniaze na dokončenie. Mesačne sme plánovali približný
príjem 204 tisíc eur zo štátnej pokladnice, oproti tomu v priemere prichádzalo tak 201-2-3 tisíc, aj teraz je to tak. To znamená, že sa
môžeme pustiť do investícií, lebo sme na takej úrovni, ako sme ju nastavili.
Aká je situácia s detskými ihriskami, koľko sa ich podarilo zrekonštruovať?
J.O.: Všetky staré ihriská sme dali do poriadku, v súčasnosti behom niekoľkých dní, týždňov vytvoríme aj nové detské ihrisko na
začiatku ulice Rákócziho.
Množstvo ľudí v meste sa pýta, prečo sa nedá mestská televízia chytiť cez kábel alebo anténou, prečo sa ťahá vyriešenie vysielania? Na dnešnom zasadnutí bol tento bod stiahnutý...
J.O.: Možno to vyplýva iba z nedorozumenia, ale momentálne sme sa nevedeli dohodnúť na mesačnej sume. Keď sme o tom jednali,
mesto rokovalo o konkrétnej sume s budúcim dodávateľom, spolu s DPH. Teraz ale vysvitlo, že on myslel na sumu bez DPH. Ďalej
musíme objasniť aj ostatné body zmluvy. V záujme vyriešenia situácie ďalej jednáme s potencionálnym dodávateľom.
Na dnešnom zasadnutí v rámci poslaneckej interpelácie namietali jednotlivé položky poskytnutého príspevku futbalového oddielu Mestskej športovej organizácie. Bolo povedané, že vo viacerých prípadoch je suma neprimeraná a spochybniteľná...
J.O.: Príspevky nie sú spochybniteľné, vyúčtovanie je v poriadku. K tomu treba vedieť, že nie malú časť z tohto príspevku zoberie
budova – údržba nehnuteľností, ich prevádzka, kúrenie športovej haly. Čo sa týka rozdelenia peňazí medzi jednotlivými športovými oddielmi, treba uznať, že futbal je najfrekventovanejší, navyše otvorili už tretiu prípravku. Teda keď zoberieme deti po 15-20 členoch, až
po mládežnícke mužstvo, vysvitne, že máme 10 mužstiev. Vzpieračom vieme pomôcť napríklad v tom, aby mohli cestovať na zahraničné
súťaže a mohli hostiť zahraničných súťažiacich. Futbalisti napríklad nejdú do zahraničia. V tejto téme treba vyvážiť komplexné hodnotenie. Potom sú tam boxeri, tenisový oddiel atď. Hlavné je, že všetky športové odvetvia majú zabezpečené základné športové potreby.
Nikto nie je znemožnený. Kto by povedal podobné, nehovoril by pravdu. Mesto ani jeden šport nepodporuje na úkor druhého.
-br- (preklad: gp)
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Podielové dane: ZMOS sa vyhráža štrajkom, ministerstvo by rokovalo
Združenie miest a obcí Slovenska sa vyhráža štrajkom pre prípad, ak vláda nezvýši príjem z výnosu daní z príjmov fyzických osôb na pôvodných
70,3%. Ministerstvo financií síce je ochotné o tom rokovať, budúcoročný štátny rozpočet ráta len so 65,4 %-ným podielom.
Združenie miest a obcí Slovenska v obežníku poukazovalo na to, že štát obciam počnúc rokom 2012 každoročne znižuje príjem z výnosu daní a kvôli
tomu samosprávy môžu hospodáriť s menším objemom peňazí takmer o 100
mil. eur. Napriek tomu, že v zmysle dohody s vládou sa zaviazali ušetriť 10 %
na službách a 5 % na mzdových nákladoch, prebytok rozpočtového hospodárenia miest a obcí k 30.6.2013 bol vykázaný v sume 228 mil. eur, čo je viac o
18 mil. eur ako za rovnaké obdobie roku 2012. Podľa nich teda štát by mohol
šetriť sám na sebe.
Podľa Jána Oravca, primátora mesta a člena predsedníctva združenia, na
základe údajov, ktoré sú k dispozícii, je jednoznačné, že výdaje samospráv sú
nepatrné oproti 42 %-nému zvýšeniu výdavkov štátnej samosprávy. Štúrovo
napríklad tiež zadržalo výdaje a oneskorilo tohtoročné investície.
My sme plánovali mesačne takmer 204 tisíc eur a nejaké drobné, toľko sme
mali dostať, v priemere 201-202-203 tisíc eur aj došlo. Hovorím to v priemere,
lebo bol taký mesiac, že sme dostali menej. Ale keď berieme priemer, tak to
číslo bolo dobre určené. Teraz už môžeme začať aj s plánovanými výdajmi,
lebo sme tam, kde sme plánovali – vysvetlil pre náš mesačník Ján Oravec,
primátor Štúrova.
Zadržanie a zníženie ústredných podielových daní ohrozuje prevádzku hlavne menších obcí. Čoraz viac obcí míňa konečné zásoby a peniaze im nezostávajú ani na plnenie ich zákonných povinností.
Jednoducho, nie je z čoho hospodáriť. Sme obec, nie sú samostatné príjmy daní, máme všetko vypočítané, stojíme na hranici práve s týmito vecami, aby
sme vedeli dokončiť rok tak, aby sme sa nedostali do mínusu – konštatoval Ján Elzer, starosta Kamenice nad Hronom.
Obec Nána by mala dostať zo štátnej pokladnice v priemere 21 tisíc eur mesačne, oproti tomu dostáva len 16-17 tisíc eur – rozdiel musia zaobstarať
vlastnými silami. Preto už boli nútení trikrát zmeniť tohtoročný rozpočet.
Zatiaľ Nána nestojí tak, aby museli pozastaviť základné veci, ale keď peniaze od štátu budú klesať, je pochopiteľné, že sa budú musieť odhodlať k radikálnym krokom – myslí si Zuzana Matusková, starostka obce Nána.
Na našu otázku, za akých podmienok by bolo ochotné ministerstvo financií nastaviť pôvodný 70,3%-ný podiel, hovorkyňa Alexandra Gogová povedala
toľko, že na to by bolo ešte skoro odpovedať. Ministerstvo neodkazuje svojim partnerom cez médiá.
Vláda teda ďalej rokuje so Združením miest a obcí Slovenska, ale keď sa v týchto dňoch nedohodnú, združenie vyhlási štrajkovú pohotovosť. O tom
rozhodli na mimoriadnom valnom zhromaždení 14. novembra.
– buch – (preklad: gp)

Részadók: A ZMOS sztrájkkal fenyeget, a minisztérium tárgyalna
Sztrájkkal fenyegetőzik a Szlovákiai Falvak és Városok Társulása arra az esetre, ha a kormány jövőre nem emeli az eredeti 70,3 %-ra az önkormányzatok részesedését a természetes személyek jövedelemadójából. Bár a pénzügyminisztérium hajlandó tárgyalni erről, a jövő évi állami
költségvetés is csak 65,4 százalékos részesedéssel számol.
A Szlovákiai Falvak és Városok Társulása körlevelében arra mutatott rá, hogy a forrásmegvonás miatt 2012-től évente közel 100 millió euróval kevesebb
pénzből gazdálkodhatnak az önkormányzatok. Annak ellenére, hogy a kormánnyal kötött megállapodás értelmében a bérekben 5, a szolgáltatásokban
pedig 10 százalékos takarékosságra kötelezték magukat, idén június végégig a gazdálkodási egyenlegük 228 millió eurós többletet mutat, ami 18 millió
euróval több, mint a tavalyi érték. Szerintük tehát az államnak főképp saját magán kéne spórolnia. Ján Oravec, Párkány polgármestere és a társulás elnökségi tagja szerint az eddig rendelkezésre álló adatok alapján egyértelmű, hogy az önkormányzatok kiadásai elenyészőek az államigazgatás kiadásainak
42 százalékos növekedéséhez képest. Párkány például szintén visszafogta a kiadásokat és késleltette az idei beruházásokat.
-Havonta mi olyan 204 ezer és valami apró eurót terveztünk, hogy ennyinek kéne havonta bejönni, átlagban az a 201 -202-203 be szokott jönni. Átlagban
mondom, mert volt olyan hónap, hogy nagyon kevés., de hogyha az átlagot vesszük,akkor ez a szám jó volt belőve. Tehát a tervezett kiadásokat is most
már nyugodtan elkezdhetjük, mert ott vagyunk, ahol terveztük –fejtette ki lapunknak Ján Oravec, Párkány polgármestere.
A központi részadók visszatartása és lefaragása főleg a kisebb települések működését veszélyezteti. Egyre több falu a végső tartalékait éli fel, és az
alapvető feladatai ellátására sem marad pénze.
-Egyszerűen nincs miből gazdálkodni. Falu vagyunk, nincsenek különálló adóbevételek, tehát ki vagyunk centizve, a határon állunk pontosan ezekkel a
dolgokkal, hogy ki tudjuk húzni az évet úgy, hogy ne menjünk bele a mínuszba – konstatálta Ján Elzer,
garamkövesdi polgármester.
Nána községnek átlagban és havonta 21 ezer eurót kéne kapnia az államkasszából, ehhez képest csak
16-17 ezer eurót folyósítanak a falunak - a különbséget önerőből kell előteremteniük. Emiatt már harmadszor kénytelenek módosítani az idei költségvetést.
-Egyenlőre Nána még nem áll úgy, hogy az alapdolgokat le kéne állítani, de ha a pénz az államtól csökkenni fog, akkor elképzelhető, hogy nagyon radikális lépésekre fog kelleni elszánni magunkat – véli
Matuska Zsuzsanna, Nána polgármestere.
Arra a kérdésünkre, hogy a pénzügyminisztérium milyen feltételekkel lenne hajlandó visszaállítani az
eredeti, 70, 3 %-os részesedést, Alexandra Gogová, a pénzügyminisztérium szóvivője annyit mondott,
hogy erre még korai lenne válaszolni, a minisztérium nem üzenget a partnereinek a médián keresztül.
A kormány tehát tovább tárgyal a Szlovákiai Falvak és Városok Társulásával, ám ha a napokban
nem egyeznek meg, akkor a szervezet sztrájkkészültséget hirdet. Erről a november 14-ei rendkívüli
közgyűlésen döntenek.
-buch-

			

Az Ady Endre alapiskola felfutott a harmadik helyre...
„ADY,ADY, ADYSULI“ Harsogott idén először, több mint kétszáz torokból a buzdító csapatkiáltás az Esztergomi Széchenyi
téren a 13. Mária Valéria hídfutás rajtjánál. Az iskola tanulói és tanárai, mint az egyedüli Iskola Párkányból évről évre magasabb létszámmal bizonyítják, hogy az egészséges életmód és a testmozgás az Iskola szemléletének és életének szerves része. A tavalyi valamivel, több
mint 170 tanuló száma az idei futásra 210-re emelkedett. Ez a létszám biztosította a „legtöbb diákkal résztvevő iskolák“ kategóriájában
meghirdetett versenyszámban az Ady Endre alapiskola számára az évek óta áhított dobogós elhelyezkedést (a tavalyi létszám idén sem
jelentett volna dobogós elhelyezést). Természetesen az eredmények a duzzadó diákok létszáma nem a véletlen szerencse eredménye.
Hogyan tud az iskola egyre több diákot a gyerekek szabadidejében, hétvégén sportolásra csábítani kérdeztük az akció fő mozgatóját az
iskolában, Jókai Ildikó tornatanárt.
Ildikó először is miért kéne a gyerekeknek futni, részt venni egy ilyen rendezvényen?
Nem is csak a futáson van a hangsúly, hiszen a gyerekek, szülők közül sokan úgy futnak, ahogy bírnak illetve szintén sétát a futással
kombinálva. Ami nagyon jó egy ilyen rendezvényen, hogy sokan vagyunk, szól a zene, támogató közönség vesz körül a rajttól a célig,
büszkék ránk a szülők a nagyszülők és mindenki arca ragyog a mosolytól és az izgalomtól. Összegezve a sportolást és az egészséges
életmódot jókedvvel és élvezettel kötjük össze, amit szeretnénk, ha a gyerekeket elkísérné az életük folyamán. Az egészséges izomláz a
végén csupán egy – két napi emlékeztető arra, hogy milyen jó volt megmozgatni az izmainkat.
Hogy sikerül egyre több gyermeket a rajtra csalnod minden évben?
Elsősorban szeretném leszögezni, hogy nem csupán én vagyok, aki oda csalja őket, ez az egész csapat érdeme. A legnagyobb élmény,
ahogy maguk a gyermekek toborozták egymást. Kihasználták erre az internetes lehetőségeket, ami ebben az esetben nagyon pozitívan
használtak ki. Szintén biztatva egymást az iskola folyosóin „én már beneveztem, ugye jössz Te is?“, vagy az iskola hangosbemondóin
bíztatva iskolatársaikat a részvételre. Köszönet jár az Iskola vezetőségének és a tanári karnak, akik segítették a toborzást és néhányan
jó példát mutatva el is jöttek. Végül, de nem utolsó sorban, köszönet jár a szülőknek kik megengedették és támogatták gyermekeik
részvételét a sporteseményen. így a hirdető táblákkal telitűzdelt iskola, fűszerezve a gyerekek, tanárok elhívatásával szinte lélegzett a
hídfutásra készülődő légkörrel.
A siker ellenére még van hová fejlődni, az iskola harmadik lett...
Igen ez így van. Hogy a dobogó magasabb fokára lépjünk jövőre körülbelül száz diákkal kell
bővíteni a résztvevők lelkes csapatát. Úgy gondolom szükségünk lesz, hogy az oktatásban
résztvevők – tanárok, diákok és szülők még nagyobb erővel fogjunk össze és próbáljunk többen részt venni a futáson. Végül is egyáltalán nem az elhelyezkedésen van a hangsúly. Ha
gyermekeink a kiegyensúlyozott mértékű testedzést (és itt nem élsportra gondolok) a napi, heti
tevékenységeik közé sorolják, ezzel nem csak egészséges embereket nevelünk, hanem kiegyensúlyozott, vidám és boldogabb utat mutathatunk nekik. De ha mást nem is egy jó érzéssel
és vidámsággal teli napot szerzünk mintanyiunknak. Ezzel szeretnék már most mindenkit arra
ösztökélni, hogy jövőre népesítse a táborunkat a hídfutáson és élvezze velünk ezt a vidám és
egészséges napot.
EVIA
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VEC VEREJNÁ - KÖZÜGY

Pomocnú ruku treba podať aj amatérom, treba ich predstaviť
Rozhovor s Bernadetou Szabóovou, novou riaditeľkou kultúrneho
domu, o plánoch, zmenách, organizovaní kultúry, možnostiach a o
uskutočniteľných nápadoch.
-Na základe rozhodnutia výberovej komisie Vás od prvého októbra
vymenovali za riaditeľku MsKS. Aké kultúrne programy plánujete, aké nápady by ste chceli uskutočniť?
Bernadeta Szabóová: Predovšetkým rozmýšľam nad takými podujatiami, ktoré oslovia rovnako malých aj veľkých. Je dôležité, aby sme
všetky vekové kategórie zaangažovali do kultúry. Teda, aby neboli len
pasívnymi príjemcami, ale organickými účastníkmi daného kultúrneho programu, podujatia. Z toho vyplýva, aby bola aj paleta vystupujúcich čo najširšia, od amatérov až po profesionálov, od domácich po
zahraničných účinkujúcich. Takým by boli napríklad Dni Kakathu trojdňový historický festival, na jar by bol Kvetinový festival. Podstata je, aby sme do podujatia zapojili všetkých milovníkov kultúry,
samozrejme počítam aj s turistami. Napríklad v letnej sezóne hlavne
pre nich musíme usporiadať výnimočné kultúrne programy na úrovni,
pre ktoré sa neskoršie s radosťou vrátia do Štúrova. Usporiadame aj
Vianočné trhy. Tie mali úspech aj na mojom bývalom pracovisku, v
detskom domove.
K tomu všetkému potrebujete peniaze, z ktorých je však málo. Aké
finančné zdroje by ste vedeli zapojiť do financovania kultúry?
B.SZ.: Ťažká otázka. Premýšľam predovšetkým o projektoch a chcela
by som zapojiť aj sponzorov a podporovateľov do práce. Okrem toho aj
v rámci inštitúcie treba nájsť tie každodenné činnosti, na ktorých sa dá
usporiť. Tie peniaze sa potom môžu vrátiť do programov a podujatí. Na
to je ešte veľmi ťažké dať konkrétnu odpoveď, no po čase, na základe
každodenných skúseností sa už bude dať presnejšie odpovedať na to,
na čom, z čoho a za koľko vieme hospodáriť.
Je možné zlúčiť kultúrny dom, knižnicu a kino? Ak áno, čo je
potrebné k tomuto kroku? V rámci konkurzu sa pred komisiou bolo potrebné vyjadriť aj k tejto problematike.
B.SZ.: Skôr môže byť reč o spoločnom riadení než o zlúčení. Podstatné je, že všetky inštitúcie treba dostať na takú
úroveň, aby pracovné skupiny pracovali samostatne, ktoré riaditeľ koordinuje, riadi a vyžaduje splnenie hlavných úloh.
Naraz usporiadať veci a využiť to, že viac ľudí môže pomôcť pri zrealizovaní daného podujatia. Napríklad pri konkrétnom
podujatí by bolo na všetkých miestach uskutočniteľné podujatie podobného charakteru. V galérii a v múzeu by to boli
výstavy, v kine film a v knižnici predstavenie knihy. Zlúčenie by vyslovene vytvorilo takúto synergiu, inštitúcie by sa
navzájom posilňovali. Spolupracovať v jednej danej téme – potom by bol aj ohlas obecenstva jednoznačnejší.
-Riaditeľ kultúrneho domu musí byť v dnešnej dobe hlavne manažér. Preto je vhodné, keď má v kultúre dobré
styky, od Bratislavy po Košice a Budapešť....
B.SZ.: To je jednoznačne pravda, sama sa o to snažím, aby som vedela čo najviac takýchto kontaktov využiť vo svojej práci. Som ale presvedčená, že aj miestnych a okolitých amatérov sa treba ujať, treba ich predstaviť, pretože s nimi môžeme
zrealizovať kultúrne podujatia na úrovni a v porovnaní s profesionálmi lacnejšie. Tieto dve možnosti sú súčasne prítomné,
snažíme sa uspokojiť nároky všetkých. Profesionálne podujatia znamenajú občasnú lahôdku, ale treba dať možnosť vystúpenia aj nadaným interpretom, tanečníkom, recitátorom, hudobníkom z regiónu. Takto je to úplné, tak sa stane podujatie
spoločenským zážitkom.
-buch- (preklad-gp-)

			

Szlovák és Európa - bajnokság

7.

Majstrovstvá Slovenska a Európy

A helyi karateklub tagjai két hét alatt két jelentős karateversenyen
vettek részt. Október 26-án a lengyelországi Katowicében rendezték
meg a 7. Junior kyokushin karate Európa bajnokságot 16 ország 300
karatékájának részvételével.

Členovia miestneho karate klubu v priebehu 2 týždňov sa zúčastnili 2
dôležitých súťaží. 26. októbra sa uskutočnili v poľskom meste Katowice 7. Juniorské Majstrovstvá Európy v kyokushin karate s účasťou
300 pretekárov zo 16 krajín.

Klubunkat 3 karatéka képviselte, akik életükben először vettek részt ilyen
magas szintű rendezvényen. Feketšová Soňa és Jurečka Štefan formagyakorlat versenyszámban indultak, míg Németh Carmen a formagyakorlat
mellett a küzdelmet is kipróbálta. Feketšová Soňa 20 versenyzőből bejutott a második fordulóba, ahol végül a 7. helyen végzett. Németh Carmen
küzdelemben bejutott a harmadik fordulóba, ahol egy nagyon rutinos orosz versenyzőtől kapott ki. Ez a verseny nagyon jó tapasztalatszerzés volt tanítványaimnak.
November 9-én a muzslai sportcsarnokban a
párkányi Kyokushin karate klub szervezte meg
16. alkalommal a Nyílt Szlovák kyokushin karate bajnokságot, ahol 6 ország (Ausztria, Csehország, Horvátország, Magyarország, Szerbia
és Szlovákia) 170 versenyzője vett részt. A
párkányiak eredményei: 4. hely – Németh Carmen, 3. hely – Feketšová Soňa, 1. hely Horváth
Berta és Jurečka Štefan. Minden tanítványomnak köszönöm szorgalmas munkáját.

Náš klub reprezentovali 3 karatisti, ktorí sa zúčastnili prvýkrát v živote
podujatia na takej vysokej úrovni. V súborných cvičeniach štartovali Soňa
Feketšová a Štefan Jurečka, Carmen Némethová vyskúšala aj športový zápas. Soňa Feketšová z 20 pretekárok postúpila do 2. kola, kde skončila
ako 7.
Carmen Némethová postúpila do 3. kola, kde prehrala so skúsenou
pretekárkou z Ruska. Táto súťaž bola veľmi
dobrá na zbieranie skúseností pre mojich
cvičencoch.
9. novembra štúrovský Kyokushin karate klub
usporiadal 16. Otvorené Majstrovstvá Slovenska v kyokushin karate. Majstrovstiev sa
zúčastnilo 170 pretekárov z 6 krajín (Rakúsko,
Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko
a Slovensko). Výsledky: 4. miesto – Carmen Némethová, 3. miesto – Feketšová Soňa, 1. miesto
Berta Horváthová a Jurečka Štefan. Cvičencom
ďakujem za usilovnú prácu na tréningoch.
Rácz Norbert – tréner

Rácz Norbert – edző

20.12. 19.00 Frajeri vo Vegas am.komédia č.t. /Last Vegas am. vígjáték cz.f./
21.12. 17.00 Prechádzky s dinosaurami 3D rodinný film sl.dab.
Dinoszauruszok, a Föld urai 3D sz.szink./
21.12. 19.00. Last Vegas am. vígjáték magy.szink./Frajeri vo Vegas hu.dab./

Program na mesiac december 2013
1.12. 17.00 Turbó am. anim. film, magy.szink. /Turbó maď. dab /
1.12. 19.00 Pozdrav zo spermobanky am. komédia cz.t./ Elpuskázva cz. fel./
3.12. 19.00 Krídla Vianoc český film org. verz. / czeh. film/
4.12. 19.00 Thor: Temný svet 3D am. akčný, dobrodr.film, sl.t./
Thor: Sötét világ, szl.f/
5.12. 19.00 Babie leto slovenská filmová dráma org verz. / szlovák film/
6.12. 19.00 Metallica:Trough the Never 3D am. hudobný film cz.t
/am.zenés –- film cz.f./
7.12. 17.00 Ľadové kráľovstvo 3D anim.rozprávka/ Jégvarázs am. anim.film/
7.12. 19.00 Kameňák 4 česká. komédia org.verz. /Kameňák 4 czeh film/
8.12. ANJELSKY ČERTOVSKÝ DEŇ ANGYAL –ÖRDÖG NAP
10.00 Niko cesta ku hviezdam dán. animovaná rozprávka sl.dab
/Niko: Repülj a csillagokig dán. anim. film szl. szink./
15.00 Az öt legenda am .animációs, film magy. szink. /Legendárna
partia maď dab./
17.00 Veľké stretnutie ANJELOV A ČERTOV
ANGYAL –ÖRDÖG találkozó
8.12. 17.30 Ľadové kráľovstvo 3D anim.rozprávka sl dab.
/ Jégvarázs am. anim.film szl. szink/
8.12. 19.30 A jogász am.thriller magy. szink. /Konzultant maď. dab./
11.12. 19.00 Oldboy am.akčný film č.t./Oldboy am. akció filmcz.f./
12.12. 18.00 Hobit: Smaugova pustatina 3D USA/NZ, dobrodr.- fant. film sl.t
A hobbit - Smaug pusztasága 3D szl.fel./
13.12. 19.00 A hobbit - Smaug pusztasága 3D am./Új Zéland, fantasy, kaland - film, magy.szink. / Hobit: Smaugova pustatina 3D maď dab./
14.12. 16.00 A hobbit - Smaug pusztasága 3D am./Új Zéland, fantasy, kaland - film, magy.szink. / Hobit: Smaugova pustatina 3D maď dab./
14.12. 19.00 Hobit: Smaugova pustatina 2D USA/NZ, dobrodr.- fant. film sl.t
/A hobbit - Smaug pusztasága 2D szl.fel./
15.12.17.00 Ľadové kráľovstvo 2D anim.rozprávka sl.dab/ Jégvarázs am. anim.film szl.szink/
15.12. 19.00 A hobbit - Smaug pusztasága 3D am./Új Zéland, fantasy, kaland - film, magy.szink. / Hobit: Smaugova pustatina 3D maď dab./
17.12. 19.00 Crazy Joe am. thriller č.t. / am.thriller cz.f./
18.12. 19.00 Všetko je stratené am.dráma cz.t. /All is lost am dráma cz.f./
19.12. 19.00 Prechádzky s dinosaurami 3D rodinný film sl.dab.
/Dinoszauruszok, a Föld urai 3D sz.szink./
20.12. 17.00 Dinoszauruszok, a Föld urai 3D családi film magy.szink
/Prechádzky s dinosaurami 3D rodinný film maď.dab/

Filmové popoludnie s vianočným punčom
Film délután karácsonyi puncsal
22.12. 15.00 Justin, a hős lovag 3D spanyol anim.film magy.szink./
Justin-malý - veľký rytier maď.dab./
22.12. 17.00 Dinoszauruszok, a Föld urai 3D családi film magy.szink
/Prechádzky s dinosaurami 3D maď.dab/
22.12. 19.00 Dočkáme sa Ježiška? Česká rodinná komédia /czeh családi vígjáték/

JANUÁR 2014
2.1. 17.00 Vtáčí úlet 3D am. anim film sl.dab. /Pulykaland szl. szink/
2.1. 19. 00 Tajomný život Waltera Mittyho am. komédia ĆD /
Walter Mitty – titkos élete am. vígjáték cz. szink./
3.1. 17.00 Hupikék törpikék2 3D magy. szin. / Šmolkovia2 2D maď. dab./
3.1. 19.00 Walter Mitty titkos élete am. vígjáték magy. szink./
Tajomný život -Waltera Mittyho maď dab./
4.1. 17.00 Chrobáčikovia anim.rozpr.
/Minuscule: Valley of the Lost Ants 3D anim. mesefilm/
4.1. 19.00 47 Ronin magy szink. / 47 Ronin maď dab
5.1. 17.00 Chrobáčikovia anim.rozpr.
/Minuscule: Valley of the Lost Ants 3D anim. mesefilm/
5.1. 19.00./ 47 Ronin am. akčný film sl.t. /47 Ronin am.akció film szl. f./
6.1. 17.00 Chrobáčikovia anim. rozpr.
/Minuscule: Valley of the Lost Ants 3D anim. mesefilm/
6.1. 19.00 Elpuskázva am.vígjáték, magy.szink.
/Pozdrav zo spermobanky
maď. dab./
7.1. 17.00 Turbó am. anim. film, magy.szink. / Turbo maď. dab /
7.1. 19.00 Last Vegas am. vígjáték magy.szink./Frajeri vo Vegas hu.dab/
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HISTÓRIA MESTA - VÁROSTÖRTÉNET

Hangjegyekből hidat

Húsz éve volt az első „Bridge – Fest” Párkányban
Amikor 1993 nyarán (már húsz éve, borzalom!) elhatároztuk, hogy blues-rock fesztivált szervezünk a még csonkjaiban
meredező Mária Valéria híd összekapcsolásáért, hittünk benne, hogy a zene eszközeivel is tehetünk valamit e cél érdekében.
És hisszük ma is, hogy legalább egy szöget mi (az akkor épp felfutóban lévő Stonebridge Blues Band zenekar és baráti köre) vertünk
bele a 2001-ben újjáépült híd vasszerkezetébe. Az akkor már egyre szaporodó alulról jövő kezdeményezések, melyek közé tartozott
a hídfesztivál is, élesztői, mozgatórugói voltak a nehézkes politikai szándékoknak is. Az eredményt már ismerjük, és jó, ha a mai
fiatal generáció is megismerkedik azokkal a sokszor gyötrelmes, és gyakran egyáltalán nem veszélytelen folyamatokkal, amelyek
aztán megszülik a várva várt eredményt. A dolgok ugyanis nemcsak „úgy” vannak, hanem sok-sok vajúdás, fáradságos munka előzi
meg létrejöttüket.
A fesztivált megelőző napon egy jó nagyadag eső zúdult a színpadra és környékére. A szervezőknek persze azzal kezdődött a másnap, hogy eltakarítsák a zuhé okozta következményeket. A fesztivál már a kora délutáni órákban elkezdődött a gondosan körbezárt
Vadas parkolóban. 1993. szeptember 18-át írtunk akkor.
A hitelesség kedvéért, no és azért, hogy egy kicsit a „hiányzók” is bele élhessék magukat abba a légkörbe, ami akkor ott uralkodott, idézzük fel a húsz év előtti Párkány és Vidéke októberi számát: „Aki nem botorkált el oda, a következőért tehet szemrehányást magának. Bevezetőnek egy aranyos Disneyland gyerek rock zenekar, majd Puskás Péter magán szinti-száma, utána egy
fiatal heavy-banda Taramon néven. A kifinomult érzületnek vokális folk, megzenésített versek: KOR-ZÁR. Ezután Beatles őrület
NEW STINGS módra, TV felvétel, lábszárpörkölt, sör. Ezt követte a ROMLÁS VIRÁGAI, melybe bele szagolt egy TV kamera
is. Aki jó szóra vágyott, annak jutott két polgármester (egy esztergomi és egy párkányi) s az istenadta közönség görbe, pardon, élő
tükörben nézhette meg magát a LIVE MIRROR produkció alatt. A KLINIKÁról nem biztos, hogy mindenkinek a doktor bácsi jut
eszébe, de aki jelen volt, az biztos, ezek után egy hasonnevű zenekarra (is) gondolni fog...A RAF II kvalitásai ismertek voltak, hisz
sok bulit ők tettek emlékezetessé – egyesek megnyugtatására, nem az angol királyi légierő „beugrasztásával”. Sokakat meglepett a
MEPHISTO-előadás, pedig Klaus Maria Brandauer nem is volt jelen. Eggyel előbbre kéredzkedett az ELECTRIC BLUES BAND,
hogy anyanyelvi szinten elmuzsikálja e műfaj néhány nagy darabját és egy pár saját szerzeményt. Hallottam olyan véleményt is,
hogy ez Szlovákia legjobb blues zenekara...STONEBRIDGE. Ez is BLUES BAND. Csak fiatalabb, meg Doors, meg saját szám,
meg fesztiválszervezés tüzijátékkal. Ha valaki még emlékszik a jó öreg Radics Bélára, akkor mindjárt egy TŰZKERÉK vágtat át
meggyötört agyán. Ezt az (élet)érzést tartja életben az esztergomi TŰZKERÉK REVIVAL BAND, amely elhozta tavaly megjelent
nagylemezét is. Mikor már mindenki azt gondolta, hogy vége, akkor vezényelte színpadra ÉS BARÁTAI-t GÖMBÖS GYULA – no
ne ijedj meg, nem az! Ő pécsi! És zenész! (A sors pikantériája: sikerült nekik lekésni még a meghosszabbított járatú(!) kompot is,
így csak az ismert kerülő úton, kicsit késve érkeztek meg a koncert helyszínére, de annál nagyobb bulit csaptak – a szerk. megj.)
Hát kb. erről maradtál le, kedves nem jelenlévő, és saját szórakoztatásod mellett így nem támogattad a Mária Valéria híd újjáépítésének (még) gondolatát (sem). Ugyanis azért jött létre az egész fesztivál.
Amúgy a fesztivál életre hozta első gyermekét is, hisz végre megszületett a hivatalos kapcsolatfelvétel a szlovák és a magyar blues
társaságok között.
Apropó, a műsorvezetők és maga a díszlet sem volt eldobandó. Hát ennyi.” -degaSumma summarum: mind a tizennégy fellépő csupán költségtérítés fejében játszott, tiszteletdíjat senki nem kért. A hangulat fantasztikus volt. A közel ezer ember – mindamellett, hogy egy nagyszabású rendezvényen vett részt, jelenlétével egy jó ügyet is
támogatott. Emlékszem, voltak olyanok is (nem egy idős ember), akik bár személyesen nem tudtak részt venni az eseményen, de
megvették a belépőjegyet, mondván, ők is támogatni szeretnék a híd ügyét. A buli alatt koncertfelvétel is készült, amely rákerült a
később megjelent SBB kazettájára. A Párkány és Vidéke decemberi száma már arról számolt be, hogy a város nyilvános gyűjtést
indít a Mária Valéria híd újjáépítésére. Erre a számlaszámra került a fesztivál egész bevétele, amelyet még az akkori köztársasági
elnök, Michal Kováč is megtoldott 20 000 koronával!
A híd nyolc évre rá újjáépült, bridgefest is volt még néhány a Duna mindkét oldalán. Vajon lesz-e következő? Csak úgy, nosztalgiából...
Juhász Gyula
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Most z nôt

Pred dvadsiatimi rokmi bol v Štúrove prvý „Bridge – Fest“
Keď sme sa v lete roku 1993 (už je tomu dvadsať rokov, hrôza!) rozhodli, že usporiadame blues-rock festival na spojenie ešte
torzovito dvíhajúceho sa mosta Márie Valérie, verili sme tomu, že aj hudobnými nástrojmi môžeme niečo urobiť v prospech
tohto cieľa.
A veríme aj dnes, že aspoň jeden klinec sme my (hudobná skupina Stonebridge Blues Band vtedy práve na vzostupe a jej priateľský
kruh) pribili do železnej konštrukcie v roku 2001 znovu postaveného mosta Márie Valérie. Vtedy už čoraz viac sa rozmnožujúce, z
dola prichádzajúce iniciatívy, medzi ktoré patril aj festival mostu, boli hybnou silou k podráždeniu ťažkopádnym politickým náklonnostiam. Výsledok už poznáme a je dobré, keď sa aj dnešná mladá generácia zoznámi s tými veľakrát trápnymi a častokrát vôbec
nie nebezpečnými podujatiami, ktoré potom porodia očakávaný výsledok. Veci sa totiž nedejú „len tak“, ale ich vznik predbieha
množstvo vajatania a namáhavej práce.
Deň pred festivalom sa prehnal silný dážď nad javiskom a jeho okolí. Usporiadateľom sa potom deň začal upratovaním následkov
silnej búrky. Festival sa začal v skorých poobedňajších hodinách na starostlivo ohradenom parkovisku Vadašu. Písali sme vtedy 18.
september 1993.
Pre vierohodnosť a pre tých, ktorí tam vtedy „chýbali”a aby sa vžili do ovzdušia, si pripomeňme, čo sa písalo v októbrovom vydaní Štúrova a okolia pred 20 rokmi: „Kto tam neprišiel, môže si spytovať svedomie pre nasledovné veci. Ako zahájenie milá
detská rocková kapela Disneyland, potom samostatné synťákové číslo Pétera Puskása, potom mladá heavy-skupina Taramon. Pre
náročnejších vokálny folk, zhudobnené básne: KOR-ZÁR. Nasleduje beatlesový ošiaľ na spôsob NEW STINGS, nahrávanie TV,
hovädzí perkelt, pivo. Potom nasledovala skupina ROMLÁS VIRÁGAI. Kto potreboval počuť pekné slovo, tomu sa ušli dvaja
primátori (štúrovský a ostrihomský) a obecenstvo sa mohlo vidieť v krivom, pardon, v živom zrkadle počas vystúpenia LIVE MIRROR.
Pri slove KLINIKA pravdepodobne nie každého napadne ujo doktor, ale kto bol prítomný, si odteraz určite spomenie (aj) na kapelu
s takým názvom. Kvality RAF II boli známe, veľa rockových zábav urobili nezabudnuteľnými – pre upokojenie niektorých, nie
„vtrhnutím” leteckých síl anglického kráľovstva. Mnohých prekvapil MEPHISTO, a to Klaus Maria Brandauer ani nebol prítomný.
Do popredia sa predieral ELECTRIC BLUES BAND, aby na úrovni materinského jazyka zahrali niekoľko známych skladieb z tohto
žánru a niekoľko vlastných skladieb.
Počul som aj taký názor, že je to najlepšia slovenská bluesová kapela… STONEBRIDGE. Aj to je BLUES BAND. Len mladšia a
Doors, k tomu vlastné skladby a organizovanie festivalu s ohňostrojom. Keď si ešte niekto spomenie na starého-dobrého Bélu Radicsa, tak sa mu cez zmorený mozog preženie TŰZKERÉK. Tento (životný)pocit udržuje pri živote ostrihomská skupina TŰZKERÉK
REVIVAL BAND, ktorá priniesla aj vlani vydanú veľkú platňu. Keď si už každý myslel, že je koniec, vtedy prišiel na javisko GÖMBÖS GYULA A JEHO PRIATELIA –nezľakni sa, nie ten! On je z Pécsu! A je hudobník! (Pikantériou osudu bolo, že sa im podarilo
zmeškať kompu napriek tomu, že mala predĺženú prevádzku(!), preto museli prísť známou obchádzkou. Trochu meškali, ale ošiaľ
bol o to väčší – poznámka redakcie.) Tak približne toto si zmeškal, milý nezúčastnený a okrem vlastnej zábavy si nepodporoval (ani)
myšlienku obnovy mosta Márie Valérie. Pretože práve preto sa festival usporiadal.
Festival porodil aj svoje prvé dieťa, konečne sa zrodil prvý styk medzi maďarskými a slovenskými bluesovými skupinami. Apropo,
ani kulisy a moderátori neboli k zahodeniu. Asi toľko.” –degaSumma summarum: všetkých štrnásť vystupujúcich hralo iba za cestovné náklady, honorár nikto nežiadal. Nálada bola fantastická.
Skoro tisíc ľudí – okrem toho, že sa zúčastnili veľkolepého podujatia, svojou prítomnosťou podporovali dobrú vec. Pamätám sa, boli
aj takí (nie jeden starší človek), ktorí sa síce osobne nevedeli zúčastniť, ale kúpili si lístok, aby podporovali vec mosta. Počas akcie
sa uskutočnila aj koncertná nahrávka, ktorá sa neskôr dostala na kazetu SBB. Decembrové číslo Štúrova a okolia už písalo o tom,
že mesto sa pustilo do verejnej zbierky na obnovu mosta. Na tento účet sa dostal aj celý príjem z festivalu, ktorý podporil aj vtedajší
prezident Michal Kováč sumou 20 000 korún!
Most sa po ôsmich rokoch obnovil, bol aj bridgefest niekoľkokrát na oboch stranách Dunaja. Bude aj nasledujúci? Len tak z nostalgie…
Július Juhász (preklad: gp)
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Správy SZTP a ZPCCH

Vianočné trhy

V mesiaci september 2013 bol Svetový deň srdca. ZO Slovenského
zväzu telesne postihnutých a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami sa zapojili do tejto kampane.

Občianske združenie Vidím a počujem organizuje na Hlavnej ulici
v Štúrove, pri VÚB banke Vianočné trhy s piatkovými kultúrnymi
programami.

Pre svojich členov pripravili prednášky o rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení, o zdravotnom stravovaní, pohybovej aktivite ako je
plávanie, beh, bicyklovanie, prechádzky a ďalšie vytrvalostné aktivity.
Bolo zabezpečené meranie tlaku krvi zdravotnou sestrou. 1. októbra bol
Medzinárodný deň seniorov. V rámci tohto dňa predsedníčka vo svojom príhovore hovorila o problémoch starších ľudí a vyzvala členov, že
nielen v Deň seniorov treba pomáhať starším ľuďom, ale po celý rok si
ich treba všímať a pomáhať im riešiť ich sociálne, zdravotné, občianske
i spoločenské problémy. Tento rok ZO oslavuje 45. výročie svojho
založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 29.11.2013 od 15°° hod. organizovali posedenie v reštaurácii Welya spojené Katarínskou zábavou. Na
pozvanie začiatkom decembra navštívia členovia výboru družobný kardioklubu Trnava. Vianočné posedenie má organizácia naplánované na
18.12.2013 taktiež v reštaurácii Welya. Pri tejto príležitosti blahoželáme
našim jubilantom.

Dňa 6.12.2013 o 16.00 príde Mikuláš s anjelom a čertom. Na jeho uvítanie
vystúpia žiaci ZUŠ Ferenca Liszta zo Štúrova, tanečná skupina, speváčka
Viky a pod. Bude vytvorená možnosť odovzdať Mikulášovi darček pre
vaše dieťa, ktorý mu tam darček hneď odovzdá. Deti, ktoré Mikulášovi
zaspievajú, zarecitujú a pod. budú odmenené.
13.12.2013 na Luciu priletia do Štúrova strigy, ktoré budú odháňať naše
Lucky. To všetko sa bude diať na uličnom Lucianskom plese. Dámy a
dievčatá, ktoré sa zúčastnia v maske Strigy alebo Lucky, budú pohostené.
Trhy vyvrcholia dňa 24.12.2013 od 11.00 do 13.00, kedy v bufete Fresch
na Hlavnej 61 bude odkázaným rozdávaná kapustnica, vyprážané ryby a
zemiakový šalát (majonéza). Nebude sa skúmať nárok na odber. Odobrať
toto vianočné menu bude mať možnosť každý, kto o to prejaví záujem,
nahlásením sa v bufete Fresch v období od 5.12.2013 do 19.12.2013.
Týmto sa vytvorí i priestor i na adresnú charitu, nakoľko každý, kto bude
chcieť, bude mať možnosť odovzdať svoj darček (zákusky, ovocie, prípadne hračky a pod.) konkrétnej osobe/osobám, ktoré si prídu prevziať
vianočné menu. Prajeme Vám príjemný advent, pohodové Vianoce a
šťastný Nový rok.

Agneša Vörösová

Podnikáte?

Nemáte èas neustále
sledova zmeny zákonov?

?

Zbavte sa starostí a stresov s úètovníctvom!
Získajte viac èasu pre Vaše podnikanie
so stálym prístupom k Vášmu úètovníctvu!

Vállalkozik?
Nincs ideje a gyakori
törvényváltozásokra?

Bízza ránk könyvelését,
jusson több ideje a cégére!
info:

www.mufis.sk/uctovanie

jednoduché úètovníctvo,
podvojné úètovníctvo, mzdy

Odovzdávate nám len papiere
a všetko za Vás zaúètujeme,
odovzdáme aj hlásenia, priznania a výkazy.

MUFIS, s.r.o., kancelária v Náne, Madáchova 35 (ved¾a pošty)
kontakt: Ing. Mikuláš Gyetven, alebo Bc. O¾ga Bagóová: tel. 036-370 00 11

Szépkorúak köszöntése a Bartók utcai
Micimackó óvodában
A szeptemberi iskolaév kezdetét követően , az októberi hónapban a hagyományt követve köszöntöttük a szépkorú nagyszülőket. Az óvoda hat csoportja egyeztette a köszöntések időpontját és minden osztály ünnepelt. A
Mókus csoport a nagyszülőket rendhagyóan köszöntötte – nem az óvodában, de október 23-án reggel autóbuszba ültünk nagyszülők, gyermekek,
Hégli Marianna igazgatónő és a pedagógusok. A cél Búcs falu – hagyományai, valamint a babamúzeum megtekintése volt. A jókedvű csoportot Molnár Katalin-Búcsért Szülőföldem alapítvány elnöke üdvözölte a
faluháza előtt. Rövid tájekoztatás után az épületben megtekintettük Gaál
Sándor költő emlékhelyét és a falu néprajzi, falura jellemző szobát, berendezésekkel, munkaeszközökkel. Majd a jelent idézve bevezettek a tanácsterembe, ahol Szigeti János polgármester üdvözölte a
csoportot – köszöntve a szépkorúakat és a falu mindnyájunkat. Betekintést kaptunk a falu életébe, valamint odafigyelve a múltat idéző emlékhelyekre. Meglepetésünkre kedves vendéglátásban részesítettek.
A gyermekek rendhagyó módon – még talán ilyen helyen nem, a
tanácsteremben köszöntötték fel, műsorral kedveskedtek a nagyszülőknek,
akik örömtől meghatódva tapssal köszönték meg az unokák köszöntését.
Megköszöntük a kedves szíves fogadtatást, lehetőséget és folytattuk a
programot a falu nevezetességeinek, emlékeinek megtekintésével, melyet színesített a közös éneklés, a csoport közvetlen, baráti beszélgetése a
gyermekek felszabadult közös játéka.
A délelőtt befejezése a falu Babamúzeumának megtekintésével zárult,
ahol Szobiné Kerekes Eszter nyugdíjas pedagógus-óvónő fogadott és
részletes tájékoztatást adott. Megnéztük-csodáltuk a sok gyönyörűséges
népviseletbe öltöztetett babákat-családokat.
Úgy érezzük a nap példaértékű volt a gyermekek – család- óvoda kapcsolatának és egyik formájának az együttműködésnek, bízva abban, hogy a
közös együttlét örömet, élményt nyújtott minden résztvevő számára.
Takács Erzsébet

VEC VEREJNÁ - KÖZÜGY
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Határon átnyúló együttműködés

Cezhraničná spolupráca

Örvendetes tény, hogy olyan nemzetközi programok és célpályázatok is léteznek, amelyekkel rokkant, fogyatékos, mentálisan sérült embertársaink életét tehetjük könnyebbé, boldogabbá.

Je potešiteľným faktom, že existujú aj také medzinárodné programy a cieľové konkurzy, s ktorými môžeme uľahčiť, urobiť
šťastnejším život našich invalidných, mentálne a fyzicky
postihnutých spoluobčanov.

A balassagyarmati ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület idén sikerrel pályázott a Nemzetközi Visegrádi Alap programjában.
A projektet az egyesület szlovák partnerével, a Párkányban működő
Mentálisan Sérültekért Egyesülettel közösen valósítja meg. A projekt kapcsán legutóbb Párkányban tartottak közös rendezvényt.
-A lényeg a befogadásról szól, határon innen és túl. A sérült emberek befogadásáért alakult ez a pályázat, és hogy megismerjenek
bennünket és őket is – így kezdődött az együttműködés. Itt kezdtünk
Párkányban, július hetedikén, felléptek a balassagyarmatiak, utána
mi mentünk át, tehát fél éves, hosszú távú bemutatkozásról van
szó. Most pedig a gyógypedagógiai intézetből, Pásztóról érkeztek
diákok, fellépni. Ott ugyanis, az intézményben, mentálisan sérült
gyerekek vannak 6 éves kortól, 18 éves korig. Minálunk ilyesmi
nincs. Szóval én csodáltam, mivel ott voltunk, elvittem a szülőket
is, hogy lássák a két állam szociális rendszere közti különbséget
fejtette ki lapunknak Szűcs Teréz, a párkányi egyesület elnöke.
A határon átnyúló civil együttműködés révén a partnerek célja a
fogyatékosságokkal élő emberek és családjaik társadalmi elfogadásának és befogadásának erősítése, az érdekérvényesítő képességek fokozása, a diszkrimináció csökkentése, a két egyesületen
keresztül a tartós szakmai együttműködés erősödésének bemutatása, személyes kapcsolatok bővítése.

Spolok ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület z
Balašských Ďarmôt sa tohto roku úspešne zúčastnil konkurzu v
rámci programu Medzinárodného vyšehradského základu. Projekt
uskutočnia spoločne so slovenským partnerom, so Združením na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím zo Štúrova. V spojitosti s
projektom uskutočnili v Štúrove spoločné podujatie.
- Základom je prijatie, tak ako tu, tak aj za hranicami. Tento
konkurz vznikol pre prijatie postihnutých ľudí, aby spoznali nás a
spoznali aj ich – tak sa začala spolupráca. Začali sme tu v Štúrove.
Siedmeho júla vystúpili hostia z Balašských Ďarmôt, potom sme
my išli k nim. Jednalo sa o dlhé polročné predstavenie. Teraz k
nám prišli vystúpiť žiaci zdravotno-pedagogického inštitútu z
maďarskej obce Pásztó. V tomto inštitúte sú mentálne postihnuté
deti vo veku od 6 do 18 rokov. U nás také niečo neexistuje. Ja som
sa iba čudovala, zobrala som tam aj rodičov, aby videli rozdiely
v sociálnom systéme dvoch štátov, vysvetlila pre náš mesačník
predsedkyňa štúrovského združenia, Terézia Szűcsová.
V rámci civilnej cezhraničnej spolupráce je cieľom partnerov
posilniť prijatie ľudí žijúcich s mentálnym postihnutím a ich rodín,
vyvíjať rôzne činnosti smerujúce k napĺňaniu poslania, ktorým
je skvalitňovať život ľudí s mentálnym a telesným postihnutím a
vyvíjať činnosti smerujúce k ich integrácii, znižovanie diskriminácie a rozšírenie osobných vzťahov.

Céljuk továbbá a szabadidő hasznos eltöltése, egymás munkájának
és kultúrájának mélyebb megismerése, az egészséges társadalom,
a közvélemény formálása, az elhangzott előadások és tapasztalatok közreadása. A lényeg, hogy a mentálisan sérült gyerekek ne
szigetelődjenek el a társadalomtól, fogyatékosságuk miatt ne ítéltessenek arra, hogy a négy fal közt éljék az életüket.
-Fontos, hogy ki tudjanak tárulkozni ezek a gyerekek, mivel többnyire izolálva vannak, négy fal között. Azért szeretnénk megmutatni, hogy mit tudnak, mire képesek- mondta Szűcs Teréz.
A 2013. június elsejétől november 30 -áig tartó projekt során a két
egyesület Nógrád megyében, valamint Párkányban és környékén
összesen 8 alkalommal szervez integrált rendezvényeket, ahol
szakmai előadásokkal, szabadidős és kulturális programokkal várják az érdeklődőket. A projekt végén a partnerek magyar, angol
és szlovák nyelvű kiadványban foglalják
össze a programok
tapasztalatait.
A projekt félidejéhez
ért, a rendezvények
mindkét országban
sikeresek.
A projekt hamarosan saját honlappal
jelentkezik,
ahol folyamatosan
friss
információkkal szolgálnak az
előrehaladásról.
A projekt felelőse
Magyarországról
Fábri
Lászlóné,
Szlovákiából pedig
Szűcs Teréz.

Cieľom je ďalej užitočné využitie voľného času, hlbšie spoznanie
práce a kultúry druhého, zdravá spoločnosť, formovanie verejnej
mienky, zverejnenie odznených prednášok a skúseností. Hlavné je,
aby sa mentálne postihnuté deti neizolovali od spoločnosti, aby
kvôli postihnutiu neboli odsúdené k žitiu medzi štyrmi stenami.
- Je dôležité, aby sa tieto deti vedeli ukázať, pretože sú väčšinou
izolované medzi štyrmi stenami. Preto by sme chceli ukázať, čo
vedia, čoho sú schopné – povedala Terézia Szűcsová.
V rámci projektu od 1. júna do 30. novembra 2013 dva spolky
v nógradskej župe a v Štúrove a jeho okolí usporiadajú celkom
osemkrát integrované podujatia, kde návštevníkov čakajú s odbornými prednáškami, kultúrnymi podujatiami na voľný čas. Na
záver projektu partneri zhrnú svoje skúsenosti a poznatky vo vydaniach v anglickom, maďarskom a slovenskom jazyku. Projekt
je v polčase, podujatia sú úspešné na
obidvoch stranách.
Čochvíľa bude mať
vlastnú internetovú
stránku, kde budú
priebežne podávať
informácie o napredovaní.
Zodpovednými
za projekt sú z
maďarskej
strany
Fábri Lászlóné a zo
slovenskej
strany
Terézia Szűcsová.

-buch-

– buch – (preklad:
gp)
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Šampióni môžu žiť aj v susedstve!
Šampióni v televízií, na svetových či domácich podujatiach, sú často videní obklopení uznaním a slávou. Možno práve z dôvodu, že
ich poznáme len cez média, vnímame ich ako vzdialených, nedosiahnuteľných, ako keby nadľudských. Často by nám ani neprišlo na
um, že dievča alebo chlapec od susedov pravidelne vystúpi na stupeň víťazov v rozličných súťažiach rôznych športových odvetví na
rozličných šampionátoch. Napriek tomu je to tak. Aj v Štúrove sa rodia šampióni, ktorí chodia rovnako do školy, idú do obchodu si
nakúpiť a pozdravia nás na ulici. Ale popritom denne strávia hodiny v telocvični či v prírode. Spotení zo dňa na deň, z roka na rok sa
zdokonaľujú a posúvajú si svoje hranice schopností.
Jednou z nich je Štúrovčanka Judit Kecskemétiová, ktorá sa spred vyše siedmimi rokmi zaľúbila do kajaku. O Judite, ktorá
dosahovala od svojich prvých súťaží vynikajúce výsledky, sa toho už napísalo veľa, preto jej vavríny zhrnieme na konci článku..
Kajakárku, ktorá už rok súťaží vo vekovej kategórií ženy, sme oslovili so záujmom o jej snahy a výsledky po prestupe medzi dospelé.
Judit, pozerajúc sa na tvoje výsledky ešte stále uprednostňuješ dlhé trate?
Áno, je to tak. Aj keď sa zúčastňujem súťaží aj na tratiach 500 a 1000 metrov, naďalej 25 km trať, ktorá sa v kajaku počíta za maratónsku, zdolávam najčastejšie. Od začiatku ma táto disciplína strhla so svojimi pôvabmi dlhej trate a je tomu tak dodnes.
V čom vidíš rozdiely juniorskej a ženskej kategórie?
Predovšetkým vo výkonnosti, ktorá sa vyžaduje. Kým na svojej poslednej súťaži, kedy sa mi podarilo vyhrať Majstrovstvá Slovenska,
som dosiahla čas 2 hodiny 14 minút, tento rok môj výrazne zlepšený čas 1 hodina 57 minút stačil len na strieborné, druhé miesto.
Ak dobre viem, víťazstvo by neznamenalo len slovenské prvenstvo, ale aj právo účasti na Majstrovstvách sveta…
Áno, presne tak. Keďže táto disciplína, vzhľadom na svoju dĺžku, nie je až tak atraktívna ako ostatné, len prvé miesto zaručuje „cestovný lístok” na svetové podujatie. Práve preto bolo sklamanie o to väčšie, keď napriek výraznému zlepšeniu svojho osobného výkonu
som sa odsunula z najvyššieho stupienka o necelých päť minút.
Ale nezavesíš veslá na klinec?
Nie, ani náhodou. Sklamanie netrvalo dlho. Postupne sa to prevtelilo v odhodlanosť a odvtedy trénujem ešte tvrdšie, ak je to ešte
možné. Takto popri štúdiu na univerzite mi nezostáva žiadny voľný čas na zábavu. Keďže výsledky na tejto úrovni nezávisia výlučne
len na tvrdom tréningu, ale aj na dobrej výbave, v súčasnosti sa snažím si zohnať novú loď na jarnú prípravu na vode. Práve v týchto
dňoch sa snažíme nájsť nejakú podporu, keďže loď určená vyslovene na dlhé trate v súčasnosti vyjde na viac ako 3000 eur. Keďže môj
čas mi vystačí len na štúdium a tréningy, bez mojej mamy, ktorá sa mi snaží pomôcť zháňať prostriedky, by to bolo nemysliteľné. Nakoniec cieľ je jednoznačný, vyhrať na budúcoročných národných majstrovstvách a tak si vybojovať aj účasť na svetovom šampionáte.
Judit prajeme Ti veľa vytrvalosti a úspechy v tvojej nasledujúcej kariére.
Míľniky mladej kajakárky:
Začala ako 11-ročná (2004), TJ Dunaj Štúrovo, tréner: Jozef
Kužel
Ako 13-ročná (2006) už získala slovenský majstrovský titul.
V roku2009 bola členkou Slovenskej juniorskej reprezentácie.
Majstrovstvá Slovenska 2006 – 2013 (na tratiach od 500 m do 25
km):
6 x 1. miesto
9 x 2. miesto
12 x 3. miesto
Súčasný klub:
Kayak Canoe Team Nána, tréner: Stano Tomáš
Zúčastňuje sa tréningov Esztergomi Kajak Kenu SE pod vedením trénera Pjatacsuk Vitalij.

Spoločnosť HVM, s.r.o. so sídlom v Štúrove v areáli
Priemyselného parku Štúrovo, prijme na voľné pracovné pozície :

prevádzkového elektrikára a mechanika údržbára
s praxou min. 5 rokov.
Nástup : možný ihneď
V prípade záujmu životopisy zasielajte
na emailovú adresu: l.hyros@hvm-steel.eu
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a reklamy! Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN 1339-200X Dátum vydania: 29.11.2013
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A bajnokok élhetnek a szomszédban is!
A bajnokokat a tévében, legyen az világverseny vagy akár hazai, úgy látjuk, mindig nagy tisztelet és elismerés övezi. Mivel általában a tévében
látjuk őket mindig olyan távolinak és elérhetetlennek, emberfelettinek tekintjük. Gyakran nem is jutna az eszünkbe, hogy a szomszéd kislány, vagy
srác is gyakran ál a dobogókon, különféle sportágak, különféle bajnokságain. Pedig igen, itt Párkányban is születnek bajnokok, akik éppúgy járnak
iskolába, bemennek az üzletbe bevásárolni és ránk köszönnek az utcán. De mindamellett naponta órákat töltenek az edzőtermekben, természetben
izzadva a képességeik határait napról napra, évről évre csiszolva és tovább tolva.
Egy közülük a párkányi Kecskeméti Judit ki a kajak szerelmese immár több mint hét éve. Juditról ki az első versenyéveitől kezdve kimagasló
eredményeket ért el már több cikk is megjelent, így az eddigi eredményeit lent összegeztük. Juditot az idén immár egy éve a női kategóriában elért
eredményei és küzdelmei apropójával szólítottuk meg.
Judit az eredményeidet nézve még mindig a hosszú távot részesíted előnyben
Igen ez így van. Bár részt veszek 500 és 1000 méteres távokon is továbbra is a 25 km-es táv az, amit leginkább evezek, ami a kajakban maratoni
távnak számít. Kezdettől fogva mindig magával ragadott a hosszú távú szám szépsége és ezt megőriztem mindmáig.
Miben látod a junior es a női kategória különbségeit?
Elsősorban a teljesítményben, amit nyújtani kell. Míg az utolsó versenyemen, amin a szlovák bajnokságon győzni tudtam az időm valamivel több
mint 2 óra14 perc volt, idén jelentősen megjavított időm 1 óra 57 perc csak a szlovák bajnoki második helyre lett elegendő.
Ha jól tudom az első hely nem csak a szlovák prímet jelentette volna, de a világbajnoki részvételt is…
Igen ez pontosan így van. Mivel ez a szám a hossza miatt nem annyira attraktív, mint a többi, így csak az első helyezett nyer „útlevelet” a világbajnoki megmérettetésre. Ezért talán még nagyobb volt a csalódás, mikor a nagyszerű egyéni időm javítása ellenére, több mint öt perccel lecsúsztam
a dobogó legfelső fokáról.
De nem akasztod az evezőt a szögre?
Nem erről szó sincs. A csalódás nem tartott sokáig. Fokozatosan eltökéltséggé formálódott át és azóta még keményebben, ha ez lehetséges, dolgozom az edzéseken. Így az egyetemi tanulmányim mellett szinte minden egyéb szórakozás mellékvágányra kerül. Mivel ezen a szinten eredményeket elérni nem kizárólagosan az edzettségen múlik, így igyekeznék tavaszra új hajót szerezni. Jelenleg próbálunk ebben segítőket keresni, mivel egy profi hajónak, ami kimondottan a hosszútávra van tervezve az ára, meghaladja a 3000 Eurót. Mivel az én időmből csak a tanulmányimra és
az edzésekre futja, édesanyám nélkül, aki igyekszik intézkedni ez szinte elképzelhetetlen lenne. A cél egyértelmű, nyerni a következő évi nemzeti
bajnokságon és a világbajnoki részvétel kiharcolása.
Judit kívánunk nagyon sok kitartást és sikert a további pályafutásodban.
Judit néhány kiemelt eredmény eredménye összegezve:
11 évesen kezdett (2004), TJ Dunaj Štúrovo,
edző: Jozef Kužel
13 évesen (2006) már Szlovák bajnoki címet szerzett.
2009-ben tagja volt a Szlovák junior válogatott csapatának.
Szlovák bajnokság 2006 – 2013 (500 m tol 25 km ig terjedő távokon):
6 x 1. hely
9 x 2. hely
12 x 3. hely
Jelenlegi klub:
Kayak Canoe Team Nána, edző: Stano Tomáš
Közös edzéseket tart az Esztergomi Kajak Kenu SE csapatával, Pjatacsuk Vitalij
edző vezetésével.

-Kisvakond bábelőadás december 2.
8.30 kor 2eur belépő - kultúrház
-Mikulás v CVČ december 6. 16.00
-Jóvilágvan albumkeresztelő koncertdecember 7. 19.00 - kultúrház
-Karácsonyi kézművesvásár CVČ
december 14.
9.00 – 18.00
-Karácsonyi koncert Zuš december 14.
-kultúrház
-Karácsonyi koncert Stilla pectus
december 15. – 17.00 - kultúrház
-Karácsonyi koncert Csemadok
december 16. – 18.00 –kultúrház
-Vôňa Vianoc v CVČ december 20. 15.00
-Maddogx koncert december 20.
10.00 -kultúrház

KULTÚRNE PROGRAMY
KULTURÁLIS PROGRAMOK
-Szünidei színes napok – napközis tábor
CVČ od dec. 20 – do jan. 4.
-Silvestrovský turnaj v stolnom tenise o
cenu riaditeľa CVČ
Dec. 30
10.00 pre 6 – 10 roční
14.00 pre 11- 15 roční
16.00 pre 16-18 roční
18.00 dospelí
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Spomienky, poďakovania – Megemlékezések, köszönetnyilvánítások
Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De a szívünkben él, s örökre ottmarad.
Szeretettel emlékezünk 2013. november 23-án,
halálának 11. évfordulóján
KRIZSÁN IMRÉRE
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá
ezen az évfordulón.
Emlékét örökké szívükben őrzik felesége,
fia, lánya, veje és unokája Monika

Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sohasem kértél, csak adtál,
Minket örökre itt hagytál.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik 2013. szeptember 27-én elkísérték utolsó útjára
a drága férjet, édesapát, nagyapát és dédnagyapát
IVÁNYI LAJOST
Köszönjük a sok virágot és koszorút,
a vigasztaló szavakat,
melyekkel e nehéz percekben igyekeztek enyhíteni
soha el nem múló mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

Elfeledni téged nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Fájó szívvel, tisztelettel és szeretettel emlékezünk
SZÓRÁD ISTVÁNRA
halálának 1. évfordulóján
Emlékét őrző családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága
szerettünk,
BIRCSÁK TERÉZ
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

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

Fájó szívvel emlékezünk december 6-án, halálának
3. évfordulóján

Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján

SZUCHOVSZKI ZOLTÁNRA

MOLNÁR ISTVÁNRA

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
A gyászoló család

A gyászoló család

Riadkové inzercie – Apróhirdetések
Fürdőkádzománc felújítást vállalok. 0905 983 602.
Predám garzonku. Cena dohodou. 0944 486 777.
Eladó garzonlakás. Ár megegyezéssel. 0944 486 777.
Predám 2-izbový byt v centre mesta Komárno. 0904 772 250.
Eladó 3-szobás lakás (82 m²) a Teraszok II lakótelepen. Ár: 33 000 €. 0908 561 240.
Eladó borospince Garamkövesden. Víz, villany van. 0905 705 085.
Nánán építkezési telek (900 m²) eladó régebbi házzal. Ár megegyezéssel. Tel.: 0907 263 171.
Pomôžem v domácnosti upratovanie, nákupy a opatrovanie. Spoľahlivá. Č. tel.: 0911 446 817.
Eladó eredeti állapotban lévő négyszobás lakás a Szent István utcában. Telefon: 0944 185 785.
1 mesiac zadarmo! Prenájom obchodných, kancelárskych priestorov v centre Štúrova, rozloha
25 m². Kompletná rekonštrukcia, podlahové kúrenie, wi-fi grátis. Dohoda istá! 0905 521 146.
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FRANCISTY & GILLAS

jazyková škola

NATIVE SPEAKER
anglický jazyk
ŠTÚROVO

0907040613

Február 1-től induló tanfolyamok a VMK-ban
Kurzy od 1. februára v MsKS
Társastánc – oktatás
Számítógépes tanfolyam
Angol és német nyelv – oktatás
Gondozói tanfolyam
____________________________________________________
Kurz spoločenského tanca
Počítačový kurz
Výučba nemeckého a anglického jazyka
Opatrovateľský kurz

INFO: 036 – 75 11 108

