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Hídünnep

Sviatok mostu

AMária Valéria Híd átadásának második évfordulója alkalmából immár harmadízben rendezték meg szeptember 26 – 28. között az Őszi Városnapokat Párkányban. A szervezők színes rendezvénysorozattal várták az érdeklődőket. Pénteken a párkányi
programok domináltak, szombaron Esztergomban és Párkányban a közös rendezvényeké volt a főszerep, vasárnap Esztergom
látta el az ünnepségsorozat házigazdájának szerepét.

Z príležitosti druhého výročia obnovenia mostu Márie
Valérie sa už tretíkrát usporiadali v dňoch 26 – 28.septembra
Štúrovské jesenné mestské dni. Organizátori ponúkali záujemcom pestrý a hodnotný program. V piatok dominovali štúrovské
programy, v sobotu spoločné programy v Ostrihome a v Štúrove
a v nedeľu bol hostiteľom programov Ostrihom.

Na piatkovom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli
A pénteki ünnepi képviselőprítomní vzácni hostia, ako Csaba
testületi ülésen jelen voltak
Győrffy, bratislavský veľvyslanec
Győrffy Csaba pozsonyi maMR, vedúci predstaviteľia našich
gyar nagykövet, továbbá a cseh
družobných miest z českého BrunBruntál,
az
olaszországi
tálu, z talianskeho Castellarana
Castellarano és az erdélyi Barót
a zo sedmohradského mestečka
polgármestere és képviselői,
Barót (Rumunsko), viceprimátor
Esztergom alpolgármestere, vaOstrihomu a predstavitelia
lamint Párkány közéleti szeméverejného života Štúrova. Na
lyiségei. Az ünnepi ülésen adták
zasadnutí bola odovzdaná Cena
át a 80. életévét betöltő – párkáPro urbe 80. ročnému akademicnyi születésű – Barta Gyula feskému maliarovi Júliusovi Bartovi
tőművésznek az idei Pro Urbe– rodákovi zo Štúrova – za jeho
díjat életműve elismeréséül.
celoživotnú tvorbu. Požiarnici
Ladislav Rozsnyó és Tibor
Ladislav Rozsnyó a Tibor Košan
Košan a párkányi toronyháztűz
mohli prevziať vyznamenanie za
oltásakor tanúsított bátorságáobetavú záchrannú činnosť pri
ért a város díszpolgárává avathasení požiaru v činžiaku na
ták.
Jesenského ulici – stali sa čestnými
Foto: Muszka R.
A szórakoztató rendezvéobčanmi Štúrova.
nyek színhelye az egykoCentrálnym miestom podujatí
A polgármesterek megnyitják a városi napokat
ri kompkikötő mellett felállíbol obrovský stan na parkovisku
tott hatalmas sátor volt. Két napon át itt zajlottak a különböző pri bývalom prístave kompy. Cez dva dni tu prebiehali rôzne kultúrne
fellépések. A Solid Gold tánccsoport, külön erre az alkalomra podujatia. Štúrovská tanečná skupina Solid Gold záujemcom predbetanult koreografiáját mutatott be az érdeklődőknek. Őket viedla svoju choreografiu pripravenú na túto príležitosť. Po nich
a Szivárvány énekkar követte, majd a párkányi mazsorett cso- vystúpil spevokol Szivárvány, skupina štúrovských mažoretiek, popuport, a rendkívül népszerű, külföldön is jegyzett Kisbojtár és lárny detský folklórny súbor Kisbojtár aspevokol Stilla Pectus. Potom
a Stilla Pectus előadása. E produkciók után nyitotta meg Ján primátor Štúrova, Ján Oravec aj oficiálne otvoril kultúrny program.
Oravec polgármester a kulturális gálát, majd a testvérvárosok Predstavitelia družobných miest taktiež pozdravili prítomných. Po
polgármestereinek üdvözlő szavai következtek. Ezután egy nich nasledovalo vystúpenie spevokolu z Bruntálu a detskej tanečnej
bruntáli énekkar és a baróti gyermektánccsoport tette színeseb- skupiny z Barótu. Večerné programy poskytli príležitosť miestnym
bé a gála műsorát. Az esti programokban elsősorban helyi elő- umelcom. Vpiatok medzi inými vystúpil súbor Moonlight aM-System.
adók kaptak lehetőséget a szereplésre. Pénteken többek között V sobotu divákov zabávali Dili Trió a Trapéz. Hostia
fellépett a Moonlight és az M-System együttes, szombaton a Di- z Balassagyarmatu predviedli ukážky z operiet a zaspievali evergreen
li Trió és a Trapéz szórkoztatta a nézőket. A balassagyarmatiak melódie.
operett– és örökzöld melódiák bemutatásával arattak sikert.
(pokračovanie na 2. strane)
(folytatás a 2. oldalon)

ROLETY

SIEŤKY PROTI HMYZU

GAMEX – Štúrovo
kompletná tieniaca technika
informácie a objednávky na tel. čísle 7510 – 950

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne
látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY,
TESNENIE OKIEN A DVERÍ, SIEŤKY PROTI HMYZU,
MAĽOVANIE bytov, natieranie okien a dverí

ČALÚNENIE DVERÍ

ŽALÚZIE
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Hídünnep – folytatás az 1. oldalról

Sviatok mostu – pokračovanie z 1. strany

A számos program közül – bár mindent felsorolni szinte lehetetlen – meg kell említeni az öregfiúk nemzetközi labdarúgó tornáját,
amely Bruntál, Esztergom, a lengyel Glubczice és Párkány csapatainak részvételével zajlott, továbbá az emlékezetes kultúrműsorral, díszvacsorával egybekötött borversenyt. A nemes italok versenyének ünnepélyes eredményhirdetésére az ódon hangulatot idéző
esztergomi Prímás Pincében krült sor. A benevezett borok kimagasló minőségét dícséri a 22 arany-, 56 ezüst– és 70 bronzfokozatnak megfelelő oklevél. Azon kívül még 35 borfajtát díjazott a zsűri
oklevéllel. A Prímás pincében tartott ünnepélyes eredményhirdetés remek záróakkordja volt a szombati ünnepnek. Idén ünnepeltük tehát harmadszor azt a pillanatot, amikor Európa utolsó, háborúban felrobbantott hídja uniós segítséggel újjáépült, új távlatokat
nyitva ezzel a Duna két partján élő emberek előtt. Három év után
mindenki számára természetes, hogy az 56 éven át bennünket szétválasztó folyó gyakorlatilag nem jelent akadályt. A Mária Valéria
Híd ma már a régió életének szerves részét képezi. A hídünnep
ezért is piros betűs ünnepnek számít Esztergom és Párkány, de az
egész régió számára, amelyet idén is méltóképpen ünnepelhettünk.

Fakticky nie je možné vymenovať všetky programy. Treba však
spomenúť futbalový turnaj s účasťou veteránov z Bruntálu,
Ostrihomu, z poľských Glubczic a Štúrova. A nesmieme zabudnúť
na súťaž vín, spojenú s kultúrnym programom a slávnostnou večerou. Výsledky súťaže vyhlásili v priestoroch Primášskej Pivnice
v Ostrihome, za účasti priaznivcov zlatého moku. Prihlásené
akostné vína svedčili o pestovateľskom umení vinohradníkov
a vinárov nášho regiónu. Vysokú kvalitu súťažiacich vín dokazuje
udelených 22 zlatých, 56 strieborných a 70 bronzových diplomov.
Vyhlásenie výsledkov bolo dôstojným záverečným akordom sobotňajších programov.
Tohto roku sme oslavovali tretíkrát výročie tej chvíle, keď
posledný ešte neobnovený vojnou zničených most bol odovzdaný
znovu do prevádzky s pomocou EU, čím sa pred obyvateľmi nášho
regiónu otvorili nové sľubné perspektívy. Rieka, ktorá 56 rokov
rozdelovala ľudí nebude ďalej prekážkou. Most Márie Valérie sa
stal organickou súčasťou života nášho regiónu. Práve preto je
toto výročie ozajstným sviatkom pre Ostrihom i Štúrovo, ale aj pre
celý región. Sviatkom, ktorý aj v tomto roku bol dôstojne oslávený.
F. Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund)

Oravetz Ferenc

Eurorégiós borverseny
Az Ister-Granum Eurorégió idei borversenyére összesen 188 borminta érkezett. Szeptember 27-én délután a Prímás Pincében volt az
eredményhirdetés.
Vikukel László, a hegyközség borbírájának köszöntője után
Knapp János Pál alpolgármester üdvözölte a résztvevőket, majd
Módos Péter, a Magyar Borakadémia elnöke, értékelte a borokat. A
188 borminta mind megállta ahelyét, melyből 126 aDuna jobb partjáról, 62 pedig a párkányi oldalról érkezett. Belőlük 113 fehér, 4
rose, 71 pedig vörös fajta volt. A versenyre bocsátott minták kisebb
része borgazdaságból, gazdasági társaságoktól, jelentősebb hányada pedig egyéni gazdáktól érkezett. A fehér fajták közül a 2001. évjáratú Chardonnay (Rivel s.r.o., Muzsla), a vörös fajták közül pedig
a 2000. évi Cabernet Franc (Gimeskő-Vin Kft., Kesztölc) vitte el
a a pálmát. Az említett termelők még további arany és ezüstérmeket
is begyűjtöttek. A balparti borászok közül még a bélai kastély borászata, Mihalek György (Fűr), Kovács Gyula (Muzsla), Benefi László (Ebed), Csernák Sándor (Garamkövesd) és Moncz Vilmos
(Szőgyén) dicsekedhetnek aranyérmes borokkal. A jobbpartiak közül Gyöngyös Antal büszkélkedhet a legszebb eredménnyel, akinek
három bora is aranyérmet érdemelt ki.
(Forrás: Esztergom és Vidéke, 2003. október 2.)

Foto: Muszka R.
Dobai János, a férfiak versenyének győztese átveszi a serleget

Hídfutás: több mint ezren
vállalták a versenyt
Szeptember 27-én delelőt sportolók vidám találkozójától
volt hangos a Prímás-sziget. A sportcsarnok környékén
gyülekeztek a Hídfutás résztvevői. A korosztályos verseny
lehetőséget nyújtott arra, hogy a kisdiákoktól a seniorokig
és senioritákig mindenki rajthoz álljon. A 4 000 méteres táv
útvonala: Szigeti út – Tabán híd – Kis-Duna sétány – Táncsics utca – Mária Valéria híd – Párkány főutcája – Vadas
Fürdő volt. A 10 000 méteres verseny bővült az Erzsébetparki körrel, valamint Párkányban a Duna-parti sétánnyal. A cél itt is a termálstrand volt, ahol eredményt is hirdettek
10 000 méter – Férfiak: 1. Minczér Albert (Veszprém),
2.Rendes Csaba (E triatlon), 3. Svajda Gabriel, 4. Emmer Attila
(Tata).
Nők: 1. Novákné (Szomód), 2. Molnár Krisztina, 3. Godó Éva
(Párkány).
4 000 méter – serdülő korosztály, lányok: 1.Pozsonyi Ágnes, 2.
Szabó Rebeka, 3. Nagy Angéla, 4. svald Adrienn (valamenynyien
esztergomiak)
Fiúk: 1. Gelencsér Patrik, 2. Gelencsér Márton (dorogiak), 3.
Görgényi Gábor (Ferences gimnázium).
Ifjúsági korosztály, lányok: 1. Pusztai Zsófia, Orgoványi Petra,
Bihari Vivien (valamennyien Szent István Gimnázium).
Fiúk: 1. Hajnal Péter (Dorog), 2. Janig Máté, 3. Mészáros Tamás, 4. Varga Tamás, 5. Ungár Bálint (valamennyien Ferences
gimnázium).
Felnőtt férfiak: 1. Dobai János (Párkány), 2. Dunai László
(Kick-boksz SE), 3. Gyetven Miroslav (Párkány, Kappa).
Nők: 1. Kis Éva, 2. Zöld Bernadett (esztergomiak), 3.
Hegedűsová Viktória, 4. Vargaová Monika (párkányiak).
Senioriták: 1. Szekeresné Wieland Ilona, 2. Rendes Csabáné, 3.
Szilágyiné Arató Mária (valamennyien esztergomiak).
Seniorok: 1. Sipos László, 2. Juhász Sándor, 3. Melegh Imre, 4.
Szabó František, 5. Tubik Dániel.
Külön díjazásban részesültek a legtöbb versenyzőt nevező iskolák, így az esztergomi Szent István Gimnázium (106 fő), valamint a párkányi Ady Endre alapiskola (69 fő).
(Forrás: Esztergom és Vidéke, 2003.október 2.)
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Barta Gyula, akadémiai festő
– PRO URBE díj

Čestní občania mesta Štúrovo
Kpt. Ladislav Rozsnyó

Barta Gyula, érdemes művész 1922-ben született Párkányban.
Tanúja, krónikása, sok esetben alakítója és formálója volt vidékünk változásainak. Alkotásai, csakúgy, mint illusztrációi a képzőművészet nyelvén teszik lehetővé, hogy nyomon követhessük
szülőföldünk változásait és értékelhessük a kort, amelyben éltünk
és élünk. Barta Gyula művészete számára a hozzá lelkileg közel álló Duna-menti síkság termékeny talajt jelentettek, melyből alkotói
ereje, sajátos képessége szárba szökkent, kivirágzott és gazdag termést hozott.
Barta Gyula a Párkányi Képzőművészek Klubjának tiszteletbeli
tagja, ösztönző példakép a klub nem egy törekvő tagja számára, hiszen munkái ösztönző erővel hatnak pályatársaira. Párkány városában látható a mester Öröm elnevezésű monumentális alkotása
a papírgyár előcsarnokában. A Városi Galéria tulajdonában vannak a Nyári alkony és a Tél Szentivánboca alatt c. képei. Ezen az
1988-ban készült alkotásai galériánk megbecsült értékei. A szerző
alkotásait olyan őszinte örömmel ajándékozta városunknak, mint
amennyire őszintén és tiszta szívből adja át tapasztalatait fiatalabb
pályatársainak, a képzőművészek új nemzedékének, tekintet nélkül azok művészi hitvallására.
Párkány polgáraiként büszkék vagyunk arra, hogy Barta Gyula
festőművészként alkotásaival itthon és külföldön minket is sikeresen képvisel és emberi magatartásával példát mutat.

Kpt. Ladislav Rozsnyó sa narodil dňa 30. augusta 1964. Je ženatý
a otcom dvoch synov. V hasičskom zbore je zamestnaný od roku 1987.
V súčasnom období je zaradený vo funkcii veliteľ zmeny. Absolvoval
pomaturitné štúdium na Strednej škole požiarnej ochrany vŽiline. Má
bohaté odborné skúsenosti, ktoré získal najmä tým, že prešiel prakticky všetkými funkciami v hasičskom zbore. Po požiari obytného domu
v Štúrove na Jesenského ulici mu dňa 13. augusta 2003 prezident
republiky mu udelil „Medailu prezidenta SR za záchranu života apreukázanú odvahu” a ďakovný list. Minister vnútra SR mu udelil medailu za hrdinský čin dňa 20. augusta za záchranu života tehotnej ženy
a šesťmesačného dieťaťa.

Győrffy Csaba magyar nagykövet gratulál a kitüntetettnek

Ladislav Rozsnyó a Tibor Košan preberajú ocenenie od primátora

Akademický maliar Július Barta –
cena PRO URBE

Párkány város díszpolgárai
Rozsnyó Ladislav

Akademický maliar, zaslúžilý umelec Július Barta sa narodil
v Parkane, t.j. v Štúrove 23. novembra 1922. Július Barta je svedkom
i kronikárom a často aj spoluautorom prerodu našej krajiny do súčasnej
modernej doby. Jeho priemyselné motívy podchytené výtvarnou rečou,
ale aj komorná ailustračná tvorba poskytujú možnosť porovnávať ahodnotiť premeny doby vktorej sme žili, resp.žijeme.
Pre majstra Bartu Južné Slovensko ajeho blízka domovina – podunajská nížina boli vždy ornou pôdou, do ktorej po dlhé roky sial zrnká nevšedného výtvarného talentu, aby z nich potom jeseňou prírody iseba samého
zožal úrodu života a vlastnej tvorivosti. Ako čestný člen Klubu štúrovských výtvarníkov je príkladom i inšpirátorom pre nejedného ambiciózneho člena klubu, ktorý Bartové práce študuje a snaží sa ich podľa vlastných schopností aj zužitkovať.
Mesto Štúrovo vlastní ukážku monumentálnej tvorby Júliusa Bartu na
stenách interiéru celulózky pod názvom RADOSŤ a práce v mestskej
galérii: Letný podvečer a Zima pod Nižnou Bocou. Tieto obrazy
namaľované v roku 1988 sú súčasťou základného fondu profesionálnej
tvorby vzbierkach galérie.
Autor svoje práce mestu daroval súprimnou láskou práve tak, ako rozdáva svoje rady, srdce ivedomosti mladším alebo začínajúcim výtvarným
generáciám, a to bez rozdielu na ich umelecké postoje. Ako Štúrovčania
sme hrdý na to, že nás akademický maliar Július Barta svojou tvorbou
aľudskými postojmi úspešne reprezentuje doma ivzahraničí.

Rozsnyó Ladislav – tűzoltó százados 1964-ben született. Nős, két
fiúgyermek édesapja. A tűzoltósághoz 1987 októberében került. Jelenleg váltásvezetői beosztásban dolgozik. Érettségi után végezte el
a zsolnai tűzvédelmi középiskolát. Szolgálata során nagy szakmai tapasztalatokat szerzett, gyakorlatilag megismerkedett mindenfajta beosztással. A párkányi Jesenský utcai toronyháztűz oltásánál tanúsított
magatartásáért 2003. augusztus 13-án a köztársasági elnök az „Életmentés során tanúsított bátorságért” járó érdeméremmel és köszönőlevéllel tüntette ki. Az SzK belügyminisztere 2003. augusztus 20-án
érmet adományozott neki egy várandós asszony és egy hathónapos
gyermek életének megmentéséért.

Ppráp. Tibor Košan
Ppráp. Tibor Košan sa narodil 1. júna 1973. Je ženatý, je otcom jedného dieťaťa. V hasičskom zbore je zamestnaný od roku 1998. V súčasnom období je zaradený vo funkcii technik strojník. Je členom leteckej
hasičskej záchrannej skupiny. Po požiari obytného domu v Štúrove na
Jesenského ulici mu dňa 13. augusta 2003 prezident republiky udelil
„Medailu prezidenta SR za záchranu života a preukázanú odvahu”
aďakovný list.
Dňa 20. augusta 2003 mu minister vnútra SR udelil medailu za hrdinský čin, za záchranu života tehotnej ženy ašesťmesačného dieťaťa.

Košan Tibor
Košan Tibor tűzoltó alzászlós 1973-ban született. Nős, egy
gyermek édesapja. 1998 augusztusától hivatásos tűzoltó. Jelenleg
gépész-műszerész beosztásban dolgozik, a repülős tűzoltó mentőcsoport tagja. A párkányi Jesenský utcai toronyháztűz oltásánál
tanúsított magatartásáért a köztársasági elnök „Életmentés során
tanúsított bátorságért” járó érdeméremmel és köszönőlevéllel
tüntette ki. 2003. augusztus 20-án az SzK belügyminisztere éremmel jutalmazta egy várandós asszony és egy hathónapos gyermek
életének megmentéséért.
(Ford.: Lukács Zsigmond), Foto: Valkó J.
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11. ročník hudobných dní
V dňoch 3. – 5. októbra 2003 sa konal už 11.ročník Štúrovských
hudobných dní. Aj toho roku hlavný organizátor podujatia –
Základná umelecká škola Ferenca Liszta v Štúrove pripravila pre
milovníkov vážnej hudby pestrú sériu koncertov, vystúpení s vysokou úrovňou.

Jubilujúci Stilla Pectus

V prvý deň podujatia za účasti hostí: cirkevných hodnostárov,
učiteľov a žiakov ZUŠ bola odhalená pamätná tabuľa Ferenca
Liszta. Z tejto príležitosti pozdravili ZUŠ PaedDr. Ján Palkovič z
MŠSR, János Petrovics, poradca euroregiónu Ister-Granum z
Ostrihomu, PaedDr. Kornélia Slabáková, v mene mestskej samosprávy, Mgr. Monika Bartová, v mene okresného úradu, Ing. Boócz
Mária, predsedkyňa MO Csemadok-u a Terézia Búcsiová, predsedníčka ZRPŠ pri ZUŠ. Katarína Pappová, riaditeľka štúrovskej ZUŠ
sa vo svojom slávnostnom príhovore zmienila o skladateľovej osobnosti, o jeho európanstve. K dojímavým chvíľam oslavy patrilo odovzdanie pamätných listín a umeleckých plakiet – výraz vrelej vďaky –
bývalým kolegom – PhDr. Ladislavovi Ganzerovi, Jozefovi
Barošovi a PhDr. Štefanovi Gerstnerovi, Csc. za ich dlhoročnú
zaslúžilú, obetavú pedagogickú prácu. Po recitácii Janky Hrmovej
a prednese Ádáma Szurcsíka, žiakov ZUŠ riaditeľka ZUŠ F. Liszta –
Katarína Pappová odhalila pamätnú tabuľu Ferenca Liszta.

Skladateľov reliéf z červeného mramoru vyhotovil Ladislav Németh
– umelecký rezbár zo Štúrova. Vzápätí pamätnú tabuľu posvätil Mgr.
Ján Orosch, dekan rím. – kat. farnosti a požehnal Csaba Pólya, farár
reformovanej cirkvi v Štúrove. Po kladení vencov v podaní ženského
speváckeho zboru Stilla Pectus zaznela Lisztova Ave Maria.
Spoluúčinkovali: A.Danišová – viola, A. Ganzerová – violončello
a R.Cucor – organový sprievod. Na záver milej slávnosti si prítomní
vypočuli „hudobný prípitok” od bývalého absolventa štúrovskej
ZUŠ absolventa bratislavskej VŠMU, klaviristu, koncertného hráča
– Mgr.art. Pála Farkaša. Mephistov valčík od F. Liszta bol skutočným zážitkom.
Večer hudba zavítala do intímneho prostredia štúrovského rím. –
kat. kostola, kde vnímavosť človeka je pozornejšia a hlbšia. V prvej
polovici koncertu sa obecenstvu predstavil zmiešaný spevácky zbor
Sonitus z českého Písku. Druhá polovica patrila mládežníckej
dychovke z Nyergesújfalu. Nadšené publikum ohodnotilo koncert
vytrvalým potleskom.
V sobotu pokračovali Štúrovské hudobní dni veľkolepou oslavou.
Slávnostný večer patril ženskému speváckemu zboru Stilla Pectus,
ktorý vedie Katarína Pappová, a ktorý toho roku oslávil okrúhle
20.výročie svojho vzniku. Jubilujúcemu zboru prišli hudobnými
pozdravmi zagratulovať zmiešané zbory Concordia z Komárna a
zmiešaný zbor Franza Schuberta zo Želiezoviec. O svojej profesionalite, drobnokresbe vo svojej hre nás presvedčilo známe Auerovo
sláčikové kvarteto z Budapešti. Koncert žánrov obohatili svojím tancom žiaci bratislavského tanečného konzervatória Evy Jaczovej.
Zbor Stilla Pectus sa celé leto usilovne pripravovalo na tento večer,
aby náročnému obecenstvu odovzdal hodnotný, pestrý program.
Tohoročné Štúrovské hudobné dni ukončila nedeľňajšia sviatočná
omša v rím. – kat. kostole, na ktorej vystúpil Civilný ženský spevácky
zbor z Újpestu. Na záver sa treba úprimne poďakovať bývalým členom zboru, ďalej mestskej samospráve, sponzorom, zhruba 200
účinkujúcim, riaditeľstvu a pedagógom ZUŠ F. Liszta – všetkým tým,
ktorí akoukoľvek formou prispeli k dôstojnému priebehu slávnostných podujatí.
(C)

Zenei Napok jubileummal
Október 3 – 5 között már tizenegyedik alkalommal kerültek
megrendezésre a Párkányi Zenei Napok. A rendezvény szervezője ezúttal is a párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola volt, mely a zenekedvelők számára színes koncertek sorozatát és magas színvonalú előadásokkal tarkított műsort biztosított.
A rendezvény első napján jeles vendégek: az egyházak képviselői, tanárok és diákok vettek részt az iskola falán elhelyezett Liszt
Ferenc emléktábla avatásán. Az iskolát köszöntötték ebből az alkalomból: PaedDr. Ján Palkovič, az oktatási minisztérium képviseletében, Petrovics János, az Ister-Granum eurorégió képviseletében, PaedDr. Kornélia Slabáková, Párkány város önkormányzata nevében, Barta Mónika, a járási hivatal részéről, Boócz Mária, a Csemadok városi szervezetének elnöke és Búcsi Teréz, az iskola szülői munkaközösségének elnöke.
Papp Katalin, a művészeti alapiskola igazgatója ünnepi beszédben megemlékezett a nevadó nagy zeneszerző alkotói
egyéniségéről és európaiságáról. Az ünnepség megható pillanataihoz tartozott az emléklapok és emlékérmek átadása. Az
iskola volt pedgógusai közül ebben az elismerésben részesültek
PhDr. Ganzer László, Baroš József és PhDr. Gerstner István
sokéves eredményes oktatói és nevelői tevékenységükért. Janka
Hrmová és Szurcsík Ádám szavalatai után elkövetkezett az
ünnepség fénypotja: Papp Katalin igazgatónő leleplezte az iskola

névadójának, Liszt Ferencnek domborművű emléktábláját. A
zeneszerző vörös márványból készített emléktáblája Németh
László párkányi kőfaragó művész alkotása. Az emléktáblát
megszentelte Orosch János római katolikus plébános, majd
megáldotta Pólya Csaba, református lelkész. A koszorúzás után a
Stilla Pectus női énekkar Liszt Ferenc Ave Máriáját adta elő.
Violán Danis Alica, gordonkán A. Ganzerová, orgonán pedig
Cucor Roland közreműködött.
A kedves ünnepség záróakkordjaként a jelenlévők meghallgatták Farkas Pálnak – a művészeti iskola volt növendékének "zenei
pohárköszöntőjét". A pozsonyi koncertzongorista Liszt:
Mephiszto-keringőjét adta elő egyedülálló élményszerűséggel.
Estére a zene beköszöntött a római katolikus plébánia-templom
falai közé, ahol lehetőség nyílt a zene adta művészeti hatás elmélyültebb átélésére. A hangverseny első részében a csehországi
Písekből érkezett Sonitas vegyeskar lépett fel. A műsor második
része a nyergesújfalusi ifjúsági zenekaré volt. A lelkes közönség
az előadásokat hosszan tartó tapssal jutalmazta.
Szombaton a Párkányi Zenei Napok nagyszabású ünnepséggel
folytatódtak, melyben a vezető szerep a Stilla Pectus női kórusé
volt. A Papp Katalin vezette együttes idén ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. A jubiláló együttest vegyeskarok köszöntötték műsoraikkal. Komáromból a Stubendek István vezette
Concordia, Zselizről pedig a Horváth Géza vezette Franz Schubert Vegyeskar. Finoman árnyalt kifejező előadásmódját bizonyí-
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totta a Budapestről érkezett Auer vonósnégyes. Műfajilag a pozsonyi Eva Jaczová
Táncművészeti Konzervatóriumának növendékei tették még színesebbé a műsort.
A Stilla Pectus egész nyáron szorgalmassan készült erre az estére, hogy az igényes
közönség számára értékes és színes műsort
készítsen. Az idei Zenei Napokat vasárnap
ünnepi szentmise zárta a párkányi római
katolikus templomban, melynek keretében
az újpesti Poglári Női Énekkar lépett fel.
Végül köszönet illeti a kórus egykori

tagjait, a városi önkormányzatot, a támogatókat és a mintegy 200 szereplőt, az ünneplő Liszt Ferenc Művészeti Iskola pedagógusait, igazgatóságát és mindazokat,
akik bármilyen módon segítették a rendezvény sikeres lebonyolítátását.
(C) (Ford.: Lukács Zsigmond)

Detský čin roka
V minulom školskom roku vyzvala spoločnosť Whirlpool Slovakia už po štvrtý raz
deti zo slovenských základných škôl, špeciálnych základných škôl a osemročných gymnázií, aby napísali o svojom dobrom skutku,
alebo dobrom skutku, ktorý si všimli a
oceňujú u svojho rovesníka. V novom školskom roku školáci svojou účasťou v detskej
porote rozhodnú, ktoré z dobrých skutkov sa
stanú Detskými činmi roka 2003.
Do ankety Detský čin roka 2003 sa zapojilo
13 145 detí, triednych a školských kolektívov z
267 škôl. Projekt Detský čin roka je vyjadrením akceptácie detí a dôvery k ich schopnosti
konať dobro. Zároveň ich ubezpečuje, že ich
dobré skutky i tie malé a každodenné, majú
svoju hodnotu a zaslúžia si ocenenie. Mnohí
pedagógovia sa spoločne s deťmi rozhodli
vytvoriť vlastné triedne a školské Detské činy
roka a vyhodnocujú ich v rámci svojich kolektívov.
Zo všetkých listov o dobrých skutkoch,
ktorý zaslali deti do ankety, vybrala expertná
skupina 30 nominácií, ktoré sa v týchto dňoch
vracajú späť do škôl s výzvou, aby sa žiaci
zapojili do detskej poroty. Každý žiak môže
dať svoj hlas tomu skutku v každej kategórii,
ktorý považuje za najcennejší.
Detská porota dáva deťom príležitosť
uvažovať nad obsahom pojmov, dobro, priateľstvo, pomoc. Pomáha im zorientovať sa pri
uvažovaní o životnej realite, o etických hodnotách, o kritériách nazerania na svet a ľudí
okolo. Zároveň je motiváciou k uvažovaniu
o ich osobných postojoch a skúsenostiach.
Podľa vyjadrení pedagógov sa mnohí žiaci

môžu prejaviť tak, ako ich dovtedy spolužiaci
ani pedagógovia nepoznali. Dobré detské
skutky prinášajú pre všetkých chvíle vzájomnej spolupatričnosti a akceptovania.
„Dozvedeli sme sa, že aj ten najväčší nezbedník, ktorý nás veľmi často hnevá, má vo vojom
srdiečku veľa lásky a súcitu. A že dokáže robiť
veľké veci”, napísala vychovávateľka Ivana
Uhrínová zo základne školy vo Vígľaši.
Detská porota rozhodne otom, ktorých šesť
skutkov získa najväčšiu podporu detí a stane
sa Detským činom roku 2003. Každý z autorov dobrého skutku i listu bude odmenený na
slávnostnom vyhodnotení projektu v závere
roka 2003. Uzávierka detskej poroty je 15.
novembra 2003.
Projekt Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva SR.
V tomto roku bola udelená spoločnosti
Whirpool Slovakia cena Via Bona Slovakia
2002 za odvahu podporiť inovačný projekt.
Medzi nominované skutky v kategórii
Pomoc v rodine sa dostal aj nasledovný skutok zo Štúrova:
„Volám sa Jana a mám 14 rokov.
Navštevujem školu v malom meste na
južnom Slovensku. Chcela by som písať
o sebe, a o svojej mame a o tom, akými skúškami sme spolu prešli.
Moja mama je obdivuhodný človek. Keďže
nemohla mať deti, rozhodla sa dať domov
a lásku trom deťom z detského domova. Moji
súrodenci Renáta, Táňa aMiro sú dnes dospelí ľudia. Táňa žije s rodinou v Čechách, žiaľ
Miro a Renáta odišli od nás a teraz s nimi
vôbec nemáme kontakt. Túto situáciu znáša

mamička veľmi ťažko, trápi ju to aobviňuje sa,
že urobila chybu.
Ja som sa narodila po veľkom očakávaní
a po veľkom boji z mamičkinej strany. Už
neverila vo vlastné dieťa, keď mala 40 rokov
a bola chorá na cukrovku. Moje detstvo bolo
bezstarostné, až v posledných rokoch sa
mamičkin stav zhoršil. Veľmi ťažko som
znášala, keď mama trpela bolesťami,
každodenný pohľad na ňu ma ubíja. Situácia
vyvrcholila v r. 2000, keď mamičke v máji a v
novembri postupne amputovali nohy. Dlho
bola v nemocnici a ja som za ňou denne
dochádzala 50 km. Umývala som ju, priniesla
som jej čisté oblečenie, ovocie, rozprávala
som sa s ňou a pokúšala som sa jej pomôcť.
Hoci najradšej by som aj ja kričala o pomoc...
Ťažko som sa vyrovnávala s tým, že mamička
je odkázaná na vozíček, zhoršila som sa
v škole, nemala som čas na kamarátky a celkovo som sa zmenila. Mamička je odkázaná
ďalej na moju pomoc. Ja nakupujem, upratujem, pomáham mame pri obliekaní, pri návšteve lekára a obchodu. Je veľa drobností, ktorým jej viem uľahčiť život na vozíčku.
Obidve sme sa dokázali vrátiť do normálneho i keď ťažšieho života, prekonali sme
ťažkosti. Ďakujem Bohu, že mi ju nezobral a
za tie krásne chvíle, ktoré spolu prežívame.”
Skutok vykonala alist napísala Jana Puterová,
ZŠ Adyho ul. 6, Štúrovo

Történelmi konferencia a párkányi csata évfordulóján
320 éve annak, hogy Sobieski János, lengyel király és Lotharingiai Károly Párkánynál fényes győzelmet aratott Kara Musztafa
török serege fölött. 1683 nyarán atörökök Bécset akarták uralmuk alá vonni, de vállalkozásuk balul sikerült. Az október 9-i párkányi
csata pedig súlyos csapást jelentet számukra
és kezdetét vette a felszabadító háború. A dicső harcok híre hamar bejárta Európát és
Párkány beírta magát az európai történelembe.
A fényes diadal évfordulójáról történelmi

konferenciával emlékezett meg a LimesAnavum Regionális Kulturális Társulás, a
Csemadok párkányi alapszervezete és a VMK
október 18-án a művelődési ház nagytermében. A konferenciát Cucor Roland – az évforduló alkalmából írt – A párkányi csata című
hangjátékának egy részletével nyitották meg.
A referátumokat Csombor Erzsébet, a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár igazgatója,
Dr. Székely György, akadémikus és Csorba
Csaba, történész tartották. Boráros Imre,
a komáromi Jókai Színház művésze Az éden

elvesztése című Rákóczi-emlékműsorával
idézte fel a történelmi időket. A konferencia
után az egybegyűltek megkoszorúzták Bartusz
György alkotását a Regélő sziklát, melyen városunk bronzból öntött történelme látható.
Az évforduló alkalmából jelent meg Vércse
Miklós: A Párkányi csata c. tanulmánya,
amely korabeli rajzokkal, képekkel kiegészítve vázlatos történelmi összefoglalót nyújt számunkra.
Izrael Diána
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október 2003

Štúrovčania najlepší

Mentőszolgálatunk a legjobb

Tím zdravotníckej záchrannej služby nášho mesta dosiahol
v tomto roku významné úspechy v medzinárodných súťažiach.
O ich priblíženie som požiadal MUDr. Adrianu Povinskú – vedúcu
lekárku Stanice urgentnej medicíny.

Városunk mentőszolgálatának csapata idén több sikert is
elért a nemzetközi versenyeken. Ezekről kérdeztem MUDr.
Adriana Povinskát, a mentőszolgálat igazgatónőjét.

A mentőszolgálatok számára évente két neves versenyt rendezKaždoročne sa v oblasti zdravotníckych záchranných služieb nek. Csehországban a gyorsmentők személyzeteinek versenyét
aurgentnej prednemocničnej starostlivosti uskutočňujú dve význam- („Rallye Rejvíz Jeseník”), Szlovákiában pedig a „Záchrana” elné súťaže. Medzinárodná súťaž posádok vozidiel záchranných nevezésű versenyt, amelyre idén szeptemberben került sor Marzdravotných služieb „Rallye Rejvíz Jeseník” v Českej republike, a tinban egy mentőszolgálati kongresszussal egyetemben. Mentősúťaž „Záchrana” na Slovensku, ktorá sa vseptembri tohto roka kon- seink mindkét versenyen kitűnő helyezést értek el. A csoport,
ala v Martine spolu s kongresom urgentnej medicíny. Naši melynek: MUDr. Adriana Povinská – orvos, Iveta Vojčiniaková –
záchranári na obidvoch súťažiach obstáli na výbornú. Tím v zložení: egészségügyi nővér és František Rajner – gépkocsivezető voltak
MUDr. Adriana Povinská, zdravotná sestra Iveta Vojčiniaková tagjai, Jeseníkben elnyerte a győztesnek járó babérkoszorút. A
a vodič František Rajner si odniesol z Jeseníka vavrínový veniec „Záchrana 2003” verseny győztesei pedig MUDr. Adriana
Povinská, Iveta Vojčiniaková és Jozef
víťaza a takisto MUDr. Adriana Povinská,
Mlatec lettek. Ezzel a győzelemmel nemIveta Vojčiniaková a Jozef Mlatec sa stali
csak a vándorserleget nyertük el, hanem jovíťazmi súťaže „Záchrana 2003”. Víťazstvom
got szereztek a verseny jövő évi megrendev tejto súťaži sme okrem putovného pohára
zésére amelyre ily módon Párkányban kerül
získali aj právo usporiadať túto súťaž na budúsor 2004 szeptemberében. A verseny megci rok v Štúrove. Predpokladaný termín jej
rendezéséhez szívesen fogadnánk bármikonania spolu aj s kongresom urgentnej
lyen segítséget városunktól, régiónk falvaimedicíny bude v septembri 2004. Pre úspešné
tól, valamint a vállalkozóktól.
zorganizovanie súťaže by sme uvítali
– Hogyan zajlik a mentőszolgálatok
akúkoľvek pomoc apodporu tak zo strany podversenye?
nikateľov, ako aj nášho mesta a obcí nášho
– A versnyeken általában 30 csoport vesz
regiónu.
részt. A „Záchrana” mindig mentőszolgála– Ako prebieha súťaž záchranných tímov?
ti kongresszussal kezdődik. Maga a verseny
– Súťaží záchranných tímov sa obvykle
másnap zajlik. A startszámok kisorsolása
zúčastňuje približne 30 posádok. Na úvod
után következik egy teszt, amelyben az orsúťaže „Záchrana” sa koná vždy kongres
vosok, nővérek és a gépkocsivezetők küurgentnej medicíny. Samotná súťaž sa začína
lön-külön bizonyítják tudásukat. Közvetlena druhý deň. Rozlosujú sa štartové čísla,
nül ezután kezdődnek a verseny nappali és
potom nasleduje vedomostný test, zvlášť pre
Víťazný tím našich záchranárov
éjszakai szakaszai. Ez azt jelenti, hogy
lekárov, pre zdravotné sestry a pre vodičov.
Vzápätí sa rozbehnú súťaže v denných a nočných etapách. To zna- a személyzet 24 órán át megszakítás nélkül bevetésen van. A figumená, že posádka je 24 hodín nepretržite v akcii. Figuranti aj situácie ránsok és az egyes helyzetek is úgy vannak megrendezve, mintha
sú zinscenované tak, ako keby to bolo naživo. Umeleckí maskéri valóságosak lennének. A maszkmesterek a figuránsokon különnachystajú figurantov s rôznymi zraneniami, ako sú zlomeniny böző sebesüléseket színlelnek, például törések és vérzések. Ez
a krvácania. Vyzerá to úplne ako naživo a posádky tiež zasahujú, ako teljesen valósághű, a csapatok is úgy avatkoznak be, mint a valóv skutočnosti, až na to, že im „dýchajú na krk” rozhodcovia. Títo ságban, azzal a különbséggel, hogy a versenybírák „árgus szeokrem odborných vedomostí posudzujú prístup k pacientovi, sprá- mekkel” figyelik őket. A szaktudáson kívül értékelik a pácienshez
vanie sa a zohratosť tímu i to, ako vedia spolu komunikovať. Veľký való hozzáállást, a csoporton belüli összhangot és kommunikácidôraz sa kladie na rýchle a správne určenie diagnózy. Veľa úloh je ós készséget. Nagy hangsúlyt helyeznek a helyes diagnózis megtakých, kde musí zasiahnuť každý člen tímu osobitne a ošetrujú naraz határozására. Sok esetben a csoport minden tagja külön-külön keviacerých pacientov. Každý člen tímu sa musí okamžite ujať práce zeli a saját betegét, így egyszerre több sérültnek tudnak elsősea venovať sa svojmu pacientovi, nemôžu čakať jeden na druhého. gélyt nyújtani. Itt szükséges, hogy a csoport minden tagja önállóPritom je potrebná aj dobrá orientácia, lebo celá súťaž prebieha na an kezdje el a mentési munkát, nem várhatnak egymásra. Emellett
základe určeného itinerára. To znamená, že vopred nevieme kam szükség van a jó tájékozódásra is, mert a csapatok nem tudjuk előpôjdeme. Pri štarte etapy dostaneme nákres a podľa tachometra re, hová fognak menni. A verseny elején térképet kapunk és a kiloa kilometrovníka sa počítajú jednotlivé križovatky a odbočky a tak sa méteróra segítségével számoljuk az egyes útkereszteződéseket,
vlastne hľadá miesto a trasa, kde sú zaradené jednotlivé súťažné elágazásokat – így kell megtalálnunk az útvonalat, amelyen el kell
úlohy. Na súťaži v Českej republike je to podobné, ale situácia je tam végeznünk a feladatainkat. A csehországi versenyen a helyzet egy
trochu iná. Odborné testy sa nevykonávajú, ale súťaž posádok pre- kicsit más. Szaktesztek itt nincsenek, de a csapatverseny ugyanbieha v takej istej réžii, ako na Slovensku. V Martine sa v tomto roku úgy van lebonyolítva, mint Szlovákiában. Az idei martini verna úvod súťaže uskutočnilo súčinnostné cvičenie všetkých zložiek senyt az összes mentőegység nagyszabású összehangolt gyakorintegrovaného záchranného systému, čiže hasičov, policajtov lata előzte meg. Ezen részt vettek a tűzoltók, a rendőrség és az
a špeciálnych jednotiek záchrannej zdravotnej služby, kde bol egészségügyi mentőszolgálatok. Ezen egy terrortámadás volt
simulovaný teroristický prepad vo firme Probugas, v ktorej sa plnia színlelve a Probugas üzemben, ahol propán-bután gázpalackokat
plynové fľaše a takisto bolo simulované poškodenie vlaku výbuchom töltenek, továbbá egy vonat felrobbantását szimulálták kb. 150
s počtom asi 150 zranených. Súčasťou cvičenia bolo aj postavenie sebesülttel. A gyakorlat keretében létrehoztunk egy tábori kórhápoľnej nemocnice a ošetrovne. Teda ako som už hovorila, najbližšiu zat és egy elsősegélyállomást is. Ahogy már mondtam, a mentősúťaž zdravotníkov budeme organizovať my. Tešíme sa na všetkých szolgálatok legközelebbi versenyét mi rendezzük Párkányban,
amelyre szeretettel várunk minden résztvevőt.
zúčastnených.
Koloman Burza

Burza Kálmán
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Cserkészünnep Szőgyénben
Október 4-én minden szőgyéni cserkész
felöltötte egyenruháját s izgatottan gyülekezett a kultúrház előtt. Megérkeztek cserkésztestvéreink is, a baráti csapatok küldöttei. Megállapíthattuk: Nem voltunk sokan,
de elegen. (Orbán Viktor után szabadon).
Ugyanis mi, a szőgyéni 32. számú Szent
Mihály Cserkészcsapat ezen a napon ünnepeltük megalakulásunk tizedik évfordulóját. Az ünnepet szentmise nyitotta meg,
melynek keretében Kovács László esperes
megáldotta csapatunk új, jubileumi zászlaját. A szentmise fényét az Ipolyságról érkezett ifjúsági- és gyermekkórus emelte,
Vollent Andrea vezetésével.

Ezek után díszmenetben vonultunk a Magyar Tannyelvű Középfokú Szakmunkásképző Magániskola udvarára, ahol
Massányi Lajos, a Szövetségi Cserkésztanács elnöke és Török András, az Érsekújvári Körzeti Cserkésztanács elnöke mondták
el ünnepi beszédüket. Majd felavattuk az
ebből az alkalomból állíttatott kopjafánkat,
melyet Szatmári Tibor készített. A kopjafán
az ősi magyar és keresztény szimbólumok
között községünk címere és jeles évszámai,
valamint a cserkészliliom látható.
A kultúrházban elhelyezett fotokiállítás
betekintést engedett csapatunk eddig végzett munkájába. Bemutattuk csapatunk

internetes honlapját (), amely a vendégkönyvbe jegyzett vélemények alapján osztatlan sikert aratott. Ugyancsak elkészült
csapatunk almanachja (emlékfüzete),
amely Az első évtized címet kapta. Az ünnepség a Miért Kisszínpad megemlékezésével folytatódott, mellyel az aradi vértanúk
előtt tisztelegtünk.
Ezután vacsora várt bennünket, mely után
elfogyasztottuk születésnapi tortánkat s hajnalig ünnepeltük ezt az egyedülálló alkalmat, együtt, cserkészhitben.
Bokor Réka

A szeretet és barátság ünnepnapjai
A párkányi nyugdíjas klub május 15-én
ünnepelte az anyák napját. Nemcsak a nyári
időjárás nyújtott meleg hangulatot, hanem a
több mint 120 személy jelenléte, az édesanyák, nagymamák megelégedettsége, mosolya és az egész délutánt betöltő színvonalas kultúrműsor is. Az üdvözlő beszédek az
édesanyák szerepének fontosságának értékelték, amelyek után az édesanyákról szóló
versek hangzottak el mindkét nyelven. Ezt
követően a klub női énekkara szórakoztatta
a szép számban jelenlévő édesanyákat,
nagymamákat.
Természetszerűen nem hiányozhattak a
felszolgált frissítők és a finomabbnál fino-

mabb sütemények sem. Az ünnepség általános elégedettség közepette fejeződött be.
Alig egy héttel később, május 22-én újabb
ünnepségre készült a klub vezetősége. Több
évvel ezelőtt kezdődő és máig tartó baráti találkozóra került sor a párkányi nyugdíjas
klub tagjai, valamint az agárdi nyugdíjasok
között a párkányi nyugdíjas klubban. Agárdi barátaink között új arcokkal ismerkedhettünk, és egy kis frissítő elfogyasztása után
városnéző programot szerveztünk számukra. Utána következett a nap fénypontja, az
ünnepi ebéd a kovácspataki Panoráma vendéglőben. Agárdi barátaink itt megismerkedhettek a környék természeti szépségei-

vel és a Dunakanyar nem mindennapi látványában gyönyörködhettek. Az üdvözlő beszédek és a rövid kultúrműsor után szórakoztató programot mutatott be a párkányi
nyugdíjas klub női énekkara. A jó étvággyal
elfogyasztott finom menü után kinyíltak a
szívek, szabad szórakozás, ismerkedés következett. A búcsúzás pillanataira ismét a
nyugdíjas klubban került sor, itt fejeződött
be a kellemes baráti találkozó.
Varga F.
(A tudósítás megkésett közléséért
ezúton kérünk elnézést – a szerk.)

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO v ŠTÚROVE
Hasičská 25, 943 01 Štúrovo
Oznamuje záujemcom, že v dňoch 19. – 21. decembra 2003 organizuje 3 dňový
VIANOČNÝ TRH vo veľkoplošnom uzavretom stane (750 m2).
Stan bude postavený na parkovisku.
Podmienky obsadenia predajných miest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

predajná plocha: 3 x 3 m
cena prenájmu na tri dni: 3.000,- Sk
termín obsadenia predajných miest: do 8. decembra 2003 do 15,00 hod.
osobne v budove MsKS.
nájomné treba zaplatiť v hotovosti v deň prihlásenia sa
je potrebné predložiť kópiu živnosť. listu
MsKS zabezpečí: halové osvetlenie stanu a nočné stráženie
POZOR! LEN 50 PREDAJNÝCH MIEST!
V prípade nedostatočného záujmu VIANOČNÝ TRH sa nekoná.
Ďalšie informácie na tel. čísle: 036 / 751 11 08
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Újabb fejlesztések a fürdőben
A kivételesen kedvező időjárásnak köszönhetően nyáron naponta több ezer látogatója volt a fürdőnek. Az évadzáró kapcsán
Gyetven Miklóst, a Vadas Kft. igazgatóját kérdeztük az idei nyárról, megoldott és megoldatlan problémákról, valamint a jövőbenitervekről.
– Milyen évadot zárt a fürdő?
– A tavalyi évhez képest a fürdő forgalma több mint 20%-val nőtt.
Míg az elmúlt nyáron a legjobb hétvégi napon 5400 jegyet adtunk el,
addig idén 6900-at, de ehhez még hozzá kell számolnia bentlakókat és
azokat, akiknek bérletük van. Ugrásszerűen megnövekedett a magyarországiak száma. Ez többek között annak köszönhető, hogy a közelben ez az egyetlen nagy strand és az áraink is megfelelnek a magyar
látogatóknak.
– Ezek az árak azonban nem a párkányi és környékbeli fürdőzőknek szólnak, inkább a fizetőképesebb – jelen esetben határon
túli – vendégeknek. Nem gondoltak arra, hogy a belépődíjak növelése visszavetheti a forgalmat?
– Az árak annak szólnak, aki meg tudja fizetni.Köztudott, hogy Magyarországon jobb a gazdasági helyzet mint nálunk, az embereknek
jobban telik üdülésre is.Haaz árainkat összehasonlítjuk az ottani árakkal, még mindig olcsóbbak vagyunk. A minőséget viszont meg kell fizetni! Ha már a belépőjegyek áráról van szó, meg kell említenünk,
hogy a fürdő este 6 órától 8-ig ingyenes volt, délután 3 óra után pedig
féláron lehetett jegyet kapni.Ezek a kedvezmények főleg a helybeli lakosságnak szólnak, sokan ki is használták.
– A nyár nagy slágere volt az ülőmedence, melynek igénybevételéért augusztustól külön kellett fizetni. Miért volt szükség ennek
bevezetésére?
– Már a nyár elején kicsúcsosodott az a probléma, hogy egyesek elfoglalták a buborékos helyeket és nem lehetett őket kirobbantani onnan. Nagyon sok panaszt és kritikát kaptunk emiatt. A problémát valahogy orvosolni kellett, ezért vezettük be, hogy fizetni kell a medence
használatáért. Az úszómedence vizének hűtése viszont még várat magára. Nálunk ugyanis az a paradox helyzet áll fenn, hogy meleg víz
van, hideg víz nincs. Ha este kitisztítjuk a medencét és azt akarjuk,
hogy reggel már elegendő víz legyen benne, akkor muszáj termálvízzel feltölteni, mivel csak korlátozott mennyiségű hideg vizünk van. A
jövőben ezt a problémát is szeretnénk megoldani. Már kidolgoztattunk egy tervezetet: vízforgató berendezéssel kell ellátni a medencét,
hogy tudjuk tartani az úszáshoz megfelelő hőfokú vizet.
– Ez év június 12-én nyitotta meg kapuit a Hotel Thermal. Milyen volt a kihasználtsága a szezon alatt és mire számítanak a téli
időszakban?

– A két nyári hónapban a szálloda kihasználtsága közel 100%-os
volt. Erre számítunk a jövő nyár folyamán is, mivel Párkányban kevés
a minőségi szálláskapacitás. Szeptemberben felére csökkent a vendégek száma, a téli időszakban 20%-kal számolunk. Természetesen reklámmal igyekszünk növelni a forgalmat, de csodákat nem várunk, hisz
városunkban nincs úgymond semmi, amiért érdemes lenne ide látogatni a téli hónapokban. A fedett uszoda bővítésével és egyéb szolgáltatások – ülőmedence, masszázs, szauna – bevezetésével reményeink
szerint növekedni fog a szálloda forgalma is. Az uszoda kihasználtsága néha 110%-os, előfordult már, hogy sorba kellett állniuk a vendégeknek, mert egyszerűen nem volt üres öltözőszekrény.
– A fedett uszoda bővítésén kívül milyen fejlesztésekre számíthatunk még?
– Mérföldkőnek számító lépésre szántuk el magunkat. Egy 3800
m2-es medencét építünk, amely műtengerpart formájában lesz kialakítva: sekély vízzel a szélén, amely fokozatosan mélyül, hullámverés,
plázs, nyugágyak... és ami kell. Ez a medence 5000 fővel fogja növelni
a fürdő kapacitását. A munkálatokat novemberben kezdjük el és májusra szeretnénk is befejezni.
– A strand területén így eloszlik majd a rengeteg ember, a parkolókon viszont még kaotikusabb lesz a helyzet. Ezt a problémát
hogyan próbáljákkiküszöbölni?
– A város effektíve nem fogalkozik a parkolási gondok megoldásával, talán ránk várnak. Azzal, hogy a központból gyalogos övezet lesz
és a kompnál alakítanak ki parkolót – amely megközelítőleg ugyanolyan kapacitású lesz, mint a városközpontban volt – még nem oldódik
meg az a probléma, hogy a kis mellékutcákat csúcsidőben ellepik az
autók. Többször előfordult már, hogy a fürdő előtti parkolón még volt
hely, de a Nánai úton már nem. Ez azért van, mert a város a parkolásért
itt nem szed pénzt, amit hibának tartok, mert így elúszik az az összeg,
melyet parkolóbővítésre lehetne fordítani. Sajnos jövőre még nem, de
az azt követő évben már szeretnénk bővíteni a strand parkolóját a piac
felé. Távlati terveinkben szerepel, hogy a Nánai út és a kövesdi bekötőút közti terület felé terjeszkedjünk. Arról az oldalról is lesz bejárat és
természetesen parkoló.
– Reméljük, ezeket az ígéretes terveket sikerül mielőbb véghezvinniük.
Sok sikert kívánunk hozzá!
Izrael Diana

Szeptemberben történt
1. – Iskolabuszt ajándékozott a muzslai Endrődy János Alapiskolának a helyi önkormányzat az Illyés Közapalítvány jelentős támogatásával.
4. – A Városi Galériában megnyílt a PIKTOR 2003 kiállítás, amelyen a XII. nemzetközi gyermek képzőművészeti és honismereti
táborban készült munkák kerültek bemutatásra.
5. – A párkányi mentősök csapata nyerte meg a
Túrócszentmártonban rendezett nemzetközi versenyt, amelyen
28 háromfős (orvos, nővér, gépkocsivezető) mentőcsapat részvételével zajlott.
7. – Párkány – Neded 2:0 (1:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
11. – A Duna vízszintje három napig a mérce 0 pontja alatt volt.
14. – A somorjai szüreti ünnepségen szerepelt az ebedi Búzavirág citerazenekar és menyecskekórus, valamint a Párkányi Csemadok
Színkör „Melódiakoktél” című összeállításával. Vidékünk legjobb borait népviseletbe öltözött muzslai menyecskék árusították a borsátorban.
– Topoľčany – Párkány 1:2 (1:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
18. – Hajman Béla: Szivarfüstben című regényét mutatta be Németh

Zoltán irodalomkritikus a Balassi Klubban. Közreműködött:
Buchlovics Péter. A rendezvényen sikerrel mutatkozott be a klub
szalonzenekara.
20. – Szüreti vigadalom Bélán.
21. – Köbölkúton hajnalban az egyik helyi cég udvarából eltulajdonítottak egy kamiont.
– Nemcsak a vaddisznót, de az egyik hajtót is eltalálta egy lövéssel egy vadász a Bart határában megrendezett vadászaton. A hajtó szerencsére csak könnyebb sérülést szenvedett.
– Párkány – Jaslovské Bohunice 2:1 (1:1) – bajnoki labdarúgó
mérkőzés
25. – A Városi Galériában megnyílt „Az én városom” (gyermekrajzok) és a „Párkány tegnap, ma, holnap” (fényképek és tervdokumentumok) című kiállítás.
26. – Gazdag kultúr– és sportműsorral, valamint kézműves kirakodó
vásárral megkezdődtek az Őszi Városnapok.
28. – Lednické Rovne – Párkány 6:1 (2:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
/p.j./
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Ďalšie investície na termálnom kúpalisku
Vďaka mimoriadne priaznivému počasiu naše termálne kúpalisko každodenne navštívili tisícky hostí. Koncom sezóny sme
Mikulášovi Gyetvenovi, riaditeľovi Vadaš s.r.o., položili
niekoľko otázok o letnej sezóne, o vyriešených a nevyriešených
problémoch kúpaliskového komplexu a o plánoch do budúcna.
– Akú sezónu má za sebou kúpalisko?
– V porovnaní s vlaňajškom návštevnosť kúpaliska zrástla o
20%. Pokiaľ vlani v deň s najväčšou návštevnosťou sme predali
5400 vstupeniek, tohto roku rekord koncom dňa činil 6900 vstupeniek. K tomu treba prirátať ešte ubytovaných v priestoroch kúpaliska a majiteľov permanentiek. Nápadne vzrástol počet hostí
z Maďarska. To aj preto, lebo v blízkosti nie je väčšie termálne
kúpalisko a naše cenové relácie vyhovujú maďarským turistom.
– Tieto ceny ale nevyhovujú miestnym návštevníkom a hosťom
z blízkeho okolia, ale sú namerané viac na solventnejších –
v tomto prípade z Maďarska prichádzajúcich návštevníkov.
Nemyslíte si, že zvýšenie ceny vstupeniek môže negatívne ovplyvniť návštevnosť?
– Naše ceny sú stanovené pre tých, ktorí si takéto ceny môžu
dovoliť zaplatiť. Je známe, že hospodárska situácia v Maďarsku je
lepšia ako u nás. Maďari si nájdu financie na rekreáciu skôr ako
naši. No, keď naše ceny porovnáme s cenami tamojších kúpalísk,
môžeme povedať, že sme lacnejší. Aj kvalitu treba zaplatiť! Čo sa
týka cien vstupeniek treba pripomenúť, že kúpalisko od šiestej
večer do ôsmej bolo zadarmo, a kto prišiel po tretej hodine platil
len polovičný lístok. Tieto zľavy slúžili miestnym návštevníkom,
a treba povedať, že mnohí z nich to aj využili.
– Veľkým hitom leta bol sedací bazén, za použitie ktorého ale
od augusta bolo treba platiť zvlášť. Prečo?
– Už začiatkom leta sme zbadali, že niektorí návštevníci v sedacom bazéne priam okupovali „bublinkové” miesta, a nepohli sa
odtiaľ celý deň. Na našu adresu odzneli opodstatnené kritické pripomienky v tomto smere, a práve preto sme to takto riešili. Žiaľ
chladenie vody ešte nie je vyriešené. Sme totiž v paradoxnej situácii, že teplú termálnu vodu máme, ale studená voda nám chýba.
Keď večer vyčistíme bazény a chceme, aby v nich ráno bolo dostatok vody, musíme ich napustiť termálnou vodu, lebo zo studenej
vody máme k dispozícii len obmedzené množstvo. V budúcnosti by
sme chceli tento problém vyriešiť. Bazén by mal byť vybavený
zariadením na pretáčanie vody, čím by sme boli schopní zabezpečiť vodu potrebnú na plávanie.
– V januári bol otvorený Hotel Thermal. Ako sa podarilo
využiť jeho kapacity a čím rátate v zimnom období?

– V dvoch letných mesiacoch kapacity hotela boli využité skoro
na 100%. Predpokladáme, že to tak bude v lete aj o rok, nakoľko
v Štúrove je málo vhodných kvalitných ubytovacích kapacít.
V septembri návštevnosť hotela klesla o polovicu, v zimnom období rátame s 20%-nou návštevnosťou. Samozrejme s pomocou
reklamy robíme, čo môžeme, ale divy čakať nemôžeme. Naše
mesto v zimnom období nie je schopné návštevníkom poskytnúť
nič mimoriadneho, kvôli čomu by mali prichádzať hostia aj v zime.
Rozšírením kapacity krytej plavárne a zavedením iných služieb –
sedací bazén, masáž, sauna a pod. – celkom iste narastie aj návštevnosť hotela. Plaváreň už aj teraz je využitá niekedy na 110% –
stalo sa, že hostia čakali v rade, lebo nebolo dostatok voľných skriniek v prezliekárni.
– Okrem rozšírenia kapacity krytej plavárne čo ešte môžeme
čakať?
– Rozhodli sme sa realizovať smelý nápad. Vybudujeme bazén
veľký 3800 m2, na spôsob morského pobrežia. Umelé morské
pobrežie bude pri brehu plytké, potom stále hlbšie. Bude tu pláž,
vlnobitie, lehátka a všetko, čo je k tomu potrebné. Kapacita kúpaliska sa takto rozšíri o päťtisíc hostí. Práce zahájime v novembri a
do mája by sme to chceli mať hotové.
– Takto sa hustota návštevníkov v areáli kúpaliska rozloží rovnomerne, ale na parkoviskách situácia bude ešte chaotickejšia.
Ako mienite vyriešiť tento problém?
– Mesto sa efektívne nezaoberá problémami parkovania, možno
čakajú na nás. To, že centrum mesta bude pešou zónu a pri Dunaji
bude parkovisko približne tak veľké, aké bolo v centre – tento
problém ešte nevyrieši. Vedľajšie uličky v meste budú počas sezóny naďalej preplnené autami. Už aj teraz sa vyskytla situácia, že
na parkovisku pred Vadašom boli ešte voľné miesta, ale na
Nánanskej ceste už nie. Chybou je, že tam mesto za parkovanie
nevyberá poplatky, z čoho by mohlo získať financie na vybudovanie ďalších parkovísk. O rok žiaľ ešte nie, ale v ďalšom roku by sme
chceli rozšíriť parkovisko kúpaliska smerom k trhovisku.
Perspektívne rátame aj s rozšírením kúpaliskového areálu smerom k spojovacej ceste medzi Nánanskou a Kamenickou cestou.
Odtial by bol ďalší vchod do areálu a samozrejme aj ďalšie parkovisko.
– Dúfajme, že tieto pekné plány sa Vám podarí čoskoro realizovať. Prajeme Vám k tomu veľa úspechov!
–ID– (Preklad: Lukács Žigmund)

Stalo sa v septembri
1. – Základná škola Jánosa Endrődyho v Mužle dostala do daru
od miestnej samosprávy – so značnou podporou Nadácie
Illyés – školský autobus.
4. – V mestskej galérii bola otvorená výstava PIKTOR 2003, kde
boli vystavené práce zhotovené v XII. Medzinárodnom detskom výtvarnom a vlastivednom tábore.
5. – Tím zdravotníckej záchrannej služby nášho mesta vyhralo
trojdňové medzinárodné preteky záchranárov v Martine.
Súťaže sa zúčastnilo 28 trojčlenných (lekár, sestra, vodič)
družstiev.
7. – Štúrovo – Neded 2:0 (1:0) – majstrovský futbalový zápas.
11. – Cez tri dni bola hladina Dunaja na mierke pod bodom 0.
14. – Na oberačkových slávnostiach v Šamoríne účinkovali súbor
Búzavirág z Obidu a divadelníci Csemadok-u s pásmom populárnych melódií.
– Topoľčany – Štúrovo 1:2 (1:0) – majstrovský futbalový zápas.

20. – Oberačková slávnosť v Belej.
21. – V Gbelciach z dvora jednej firmy nadránom ukradli kamión.
– Nielen diviaka, ale aj honca trafil jednou ranou poľovník na
poľovačke v chotári obce Bruty. Honec našťastie utrpel ľahké
zranenie.
– Štúrovo – Jaslovské Bohunice 2:1 (1:1) – majstrovský futbalový zápas.
25. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava „Moje Mesto”
(detské kresby) a „Štúrovo včera, dnes, zajtra” (fotografie
a dokumentácia).
26. – Bohatým kultúrnym a športovým programom, a jarmokom
remeselníkov sa začali Jesenné dni mesta.
28. – Lednické Rovné – Štúrovo 6:1 (2:1) – majstrovský futbalový
zápas.
/p.j./
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Náš spoločný poklad: termálna voda
(25 rokov kúpaliska Vadaš)
Dňa 19. septembra 2003 v konferenčnej sále hotela THERMAL sa
zhromaždili občania, ktorých zaujímali rozvojové možnosti dvoch
susedných miest: Štúrova aOstrihomu, lebo tieto významne ovplyvnia
aj rozvoj celého regiónu Ister-Granum. Myšlienka „hydrogeofyzikálneho kolokvia” bola iniciovaná Spolkom priateľov Štúrova
a Ostrihomu, ktorý bol aj organizátorom podujatia. Cieľom bolo
získať hodnoverné informácie o našom najväčšom poklade – geotermálnej vode pod našimi mestami – od kompetentných a zaslúžilých
odborníkov. Prítomných pozdravil Ing. Mikuláš Gyetven, riaditeľ
kúpaliska a Tibor Nagyfalusi, predseda Spolku priateľov Štúrova
a Ostrihomu. O poznatkoch geofyzikálneho prieskumu hydrogeotermálnej štruktúry Štúrovo predniesol odbornú prednášku vysokej
úrovne, ilustrovanú geologickými mapami a prierezmi, RNDr. Ľubomír Zbořil, CSc., ktorý vyzdvihol jedinečnú anomáliu geologickej
štruktúry Štúrovo, kde pri zlomových líniách hornín voda vystupujúca
z hlbín už 80m pod povrchom má veľkú výdatnosť a teplotu 40°C. Dr.
Zbořil bol ten výskumný pracovník, ktorý vytýčil miesto prvého vrtu, na
báze ktorého bol vybudovaný kúpaliskový areál v sedemdesiatich
rokoch. Mimochodom k napusteniu prvého bazéna termálnou vodou
došlo 17.júla 1978. Ing. Július Bartusz, bývalý vedúci odboru prípravnej investičnej výstavby celulózky referoval o projektovaní, výstavbe
apraktickom využití geotermálneho zdroja v rokoch 1968 až 1990.
Ing. Mikuláš Gyetven informoval o rozvoji v ostatných rokoch a o

veľkolepých plánoch budúcnosti, v ktorých sa menovite uvádzajú
ďalšie bazény ako aj AQUAPARK.
Ing. József Szűcs, bývalý hlavný geológ uholných baní v Dorogu
predniesol poznatky o hydrogeotermálnych zdrojoch v Ostrihome
a o možnostiach ich rozvoja. Oboznámil prítomných so svojimi
výpočtami, potvrdenými aj Dr. Zbořilom, podľa ktorých ak by odber
vody v areáli kúpaliska jedného mesta prevýšil množstvo 2000 litrov
za sekundu, len vtedy by sa ukázal vplyv na zdroje druhého mesta, ale
tento vplyv by bol nepriaznivý len pri odbere 3500 litrov za sekundu.
Poznamenávame, že maximálna potreba termálnej vody kúpaliska
Vadaš je 70 litrov za sekundu. Teda štúrovské kúpalisko za žiadnych
okolností neohrozuje existujúce ani plánované zdroje geotermálnej
vody v Ostrihome.
Po referátoch nasledovala živá diskusia. Podujatie navštívil aj
Ján Oravec, primátora mesta. Vo svojom záverečnom slove dr.
Zbořil povedal nasledovné: „Tak ako zrekonštruovaný most Márie
Valérie spája mestá Štúrovo a Ostrihom, tak aj hydrogeotermálna
štruktúra je významnou spojnicou Vášho regiónu. Predpokladáme,
že rekreačný areál Vadaš sa v blízkej budúcnosti stane AQUAPARKOM, ktorého význam ďaleko presiahne hranice Slovenska.
Ing. Bartusz Gyula

Közös kincsünk a termálvíz
(25 éves a párkányi hévízfürdő)
A nyári idény utolsó napja előtt, 2003. szeptember 19-én a
THERMAL szálló konferenciatermében hasznos rendezvényre
gyűltek össze azok a polgárok, akiket érdekelnek a két szomszédos város: Párkány és Esztergom fejlesztési lehetőségei, amelyek
az egész Ister–Granum régió fejlődésére is jelentős hatással lesznek. A „Hidrogeofizikai Kollokvium” gondolatát a Párkány-Esztergom Baráti Egyesület (PEBE) vetette fel és szervezte meg.
A rendezvény célja az volt, hogy a városaink alatt a föld mélyében
található termálvízkincs hasznosításáról a témában jártas szakemberektől szerezzünk hitelt érdemlő tájékoztatást. A megjelenteket
Gyetven Miklós, a fürdő igazgatója és Nagyfalusi Tibor a PEBE
elnöke üdvözölte. A „Párkányi hidrogeotermál szerkezet geofizikai feltárásának tapasztalatairól” RNDr. Lubomír Zbořil, CSc.
tartott geológiai térképekkel és metszetekkel illusztrált magas
színvonalú szakmai előadást, kiemelte a párkányi geológiai struktúra egyedülálló különlegességét, amelynél a kőzetek törésvonala

mentén a mélyből feltörő termálvíz már 80 m mélységben 40°C
hőmérsékletű és nagy vízhozamú. Dr. Zbořil, volt az a kutató, aki
kijelölte az első furat helyét a fürdő telepen a 1970-es években. Az
első medencét egyébként 1978. július 17-én töltötték fel termálvízzel.
Bartusz Gyula nyugalmazott építőmérnök, a papírgyár beruházási előkészítő főosztályának volt vezetője, a feltárt geotermál
forráshoz kapcsolódó létesítmények tervezéséről, építéséről és
gyakorlati hasznosításáról számolt be az 1968-1990 évek közötti
időszakban.
Gyetven Miklós, a fürdő igazgatója ismertette az utóbbi évek
fejlesztésének adatait és a jövő nagyszabású terveit, amelyben további medencék és egy AQUAPARK is szerepel.
Szőcs József, nyugalmazott esztergomi geológus a dorogi szénbányák volt főgeológusa az esztergomi hidrogeotermál forrásáról
és a fejlesztés lehetőségeiről számolt be. Ismertette számításait is,
amelyeket Dr. L. Zbořil is igazolt, s melyek szerint a másik város
forrásaira csak akkor lenne hatással az egyidejű felhasználás, ha
az egyik oldalon megvalósított vízkivétel meghaladná a 2000 liter/másodperc mennyiséget, viszont még 3500 liter/másodpercig
sem volna veszélyes a vízkivétel. Emlékeztetőül megemlítjük,
hogy a Vadas maximális termálvíz sükséglete 70 liter másodpercenként. Tehát a párkányi fürdő semmilyen esetben sem veszélyezteti az Esztergomban meglévő és még létesítendő geotermálvíz forrásokat. Az előadásokat és beszámolókat elénk vita követte. A kollokviumot meglátogatta Ján Oravec, polgármester is.
Dr. Zbořil zárszavában a következőket mondta: „Ahogy az újjáépített Mária Valéria Híd összeköti a két várost, úgy a Párkány-Esztergom hidrogeotermál a régió jelentős összekötő eleme. Feltételezem, hogy a párkányi fürdő a közeljövőben aquaparkká jelődik,
amelynek jelentősége messze túlmutat majd Szlovákia határain.”
Bartusz Gyula

A geológiai kollokvium résztvevői

2003. október
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Úspešné podujatie pre žiakov

Gyermekélmény két keréken

3. október bol pre deti z materských a základných škôl skutočne mimoriadny. Podujatie, ktoré z tejto príležitosti pripavil Richard Kuba – majiteľ firmy OKR v Náne, mnohým
deťom znamenal nezabudnuteľný zážitok. Bližšie informácie
o tomto podujatí nám poskytol sám organizátor úspešného
podujatia.

Október harmadika minden bizonnyal rendkívüli nap volt
az óvodások és az iskolásgyerekek számára. A rendezvény,
amelyet Richard Kuba, a nánai OKR cég vezetője szervezett
nekik, sokuk számára felejthetetlen élményt jelentett. Bővebb tájékoztatást a rendezvény szervezőjétől kértünk.

– Na nánanskej motokrosovej trati sa zišlo približne 300
žiakov materských a základných škôl zo Štúrova a Nány.
Pôvodne sme plánovali cyklistické preteky na jedno kolo.
Vzhľadom k tomu, že prišlo iba pätnásť žiakov s bicyklami,
sme sa rozhodli zorganizovať preteky v behu na vymedzenom úseku trate. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách,
podľa jednotlivých ročníkov. Každý žiak dostal malú tašku
so sladkosťami, osviežujúcimi nápojmi a propagačnými
suvenírmi našej firmy. V pretekoch boli bežci klasifikovaní,
prvých desať bežcov v každej kategórii dostalo cenu. Škôlkárom ich program neumožnil zúčastniť sa podujatia až do
konca. Zadosťučiníme ich súťažou v kreslení na tému motokrosu. Deti prejavovali neskrývané nadšenie pri sledovaní
motokrosových ukážok, jazdeckého umenia a akrobatických
kúskov pozvaných jazdcov. Stali sa svedkami aj skutočných
pretekov detí – motokrosových jazdcov. Víťazom tohto
súboja sa stal Márk Weiss z Maďarska, ktorý je majstrom
Európy v kategórii detí na motocykloch do 65 cm3. Na druhom mieste skončil môj syn, 8-ročný Ronald Kuba, tretí bol
Ján Poduška a štvrtý Roman Juhász. Pre zaujímavosť spomeniem, že najmladší pretekár bol päťročný. Deti mali zjavnú radosť z toho, že mohli vidieť pretekárske motocykle
zblízka, i posadiť sa na ne. Tieto motocykle si záujemcovia
môžu pozrieť v predajni bicyklov a školských potrieb OKR
v Náne. Po vydarenom podujatí si účastníci pochutili na
znamenitom guláši, ktorý uvarili šéfkuchár Zoltán Kukolík
a kuchár Jaroslav Koštrna. Touto cestou by som sa chcel
poďakovať všetkým sponzorom nášho podujatia. Menovite
sú to: Autoservis Dušan Juhász, ktorý zabezpečil už spomínaný vynikajúci guláš. Zuzana Matušková – starostka obce
Nána poskytla ceny pre víťazov. Firma Cykloservis Uzsák
financovala sladkosti pre deti. Lucia Simonová vyhotovila
diplomy pre víťazov a účastníkov podujatia. Takisto moje
poďakovanie patrí všetkým riaditeľom a učiteľom škôl
i rodičom za pozitívny postoj k našej iniciatíve, poskytnutú
pomoc i prejavené pochopenie. Bol by som rád, keby sa toto
podujatie nestalo iba ojedinelým, ale stalo sa tradíciou.

– A nánai motokrosszpályán kb. 300 gyerek jött össze.
Eredetileg kerékpárversennyel számoltunk, de tekintettel
arra, hogy kerékpárral csak tizenöt gyerek jött, úgy döntöttünk, hogy futóversenyt rendezünk számukra. A futás több
kategóriában zajlott az egyes évfolyamok szerint. Minden
gyerek kapott egy kis táskát édességekkel, üdítőkkel és cégünk propagációs anyagaival. A futóverseny résztvevőit –
minden kategóriában az első tizet -díjaztuk. Az óvodások
napi foglalkozásrendje nem tette lehetővé, hogy a rendezvény végéig ott maradjanak, ezért őket egy motokrosszos
rajzversennyel kárpótoljuk. A gyerekek rendkívüli lelkesedést tanusítottak a motokrosszbemutatókon a versenyzők
akrobatikus mutatványai láttán. Tanúi lehettek egy igazi
gyerek-motokrosszversenynek. Ennek a viadalnak a győztese a magyarországi Weiss Márk lett, aki a 65 köbcentis gépek kategóriájában Európa bajnok. A második helyen végzett fiam, a nyolcéves Ronald Kuba, a harmadik Ján
Poduška, a negyedik pedig Roman Juhász lett. Megemlítem,
hogy a legfiatalabb versenyző ötéves volt. A gyermekek nagyon örültek annak, hogy közelről megnézhették a versenygépeket és akár rájuk is ülhettek. Ezeket a motorkerékpárokat az érdeklődők a nánai OKR kerékpár- és tanszerboltban
tekinthetik meg. A sikeres rendezvényt követően a résztvevők elfogyasztották az ízletes gulyást, amelyet Jaroslav
Koštrna főszakács és Zoltán Kukolík szakács készített számukra. Ezúton szeretnék köszönetet mondani rendezvényünk minden támogatójának. Ezek a következők: Dušan
Juhász autószervíze biztosította a már említett kitűnő gulyást, Matuška Zsuzsanna – Nána község polgármestere
a győzteseknek járó díjakat finanszírozta, az Uzsák
Cykloservis finanszírozta az édességeket, Simon Lucia pedig okleveleket készített a résztvevők számára. Hasonlóan
szeretném megköszönni az iskolaigaztatók és pedagógusok
hozzáállását rendezvényünk szervezéséhez. Szeretném, ha
ez a rendezvény hagyománnyá vállna.

Koloman Burza

Burza Kálmán

Újabb partnertelepülési szerződés
Esztergom és Párkány, Nyergesújfalu és Muzsla, valamint
Lábatlan és Karva után október 4-én, szombaton Pilismarót és
Garamkövesd is partneri viszonyt létesített. A kisrégión belüli
testvér-települési kapcsolatok nagyban elősegíthetik a két parton élők közötti közeledést, egymás jobb megismerését, és végső soron azt, hogy a Mária Valéria híd élő barátságok és a minden fél számára előnyös tapasztalatcsere kialakítójává váljon.
Erről szóltak a polgármesteri közöntők is a garamkövesdi kultúrházban, ahol a közös szentmisét és az ünnepi ebédet követően Sliva Judit és Benkovics László kézjegyével látta el a szerződést. A vendégül érkezett pilismaróti képviselő-testület ezután
a helybeliekkel közösen vett részt a szüreti felvonuláson.
A programot a szüreti bál zárta.
-OGY-

Foto: Kuba R.
Najväčším zážitkom bola motokrosová súťaž detí
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2. európsky deň rodičov a škôl

Uniós nap az iskolában

V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský
rok 2003/2004 sa rozhodli pedagógovia a rodičia našej školy
zorganizovať 2. európsky deň rodičov a škôl. Cieľom tohto dňa
nebola iba propagácia školy a prezentácia samostatnosti, aktivity a tvorivého prístupu, ale aj podpora zapojenia rodičov od
výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí a vytváranie nových
partnerských vzťahov medzi školou a rodičmi.

„Az Európai Unió országai” címmel nyílt kiállítás az Ady Endre
Alapiskolában, amelyen képzeletbeli utazást tettek tanulóink azokban az országokban, melyekhez Szlovákia is tartozni készül. Munkáikban azokat az információkat jelenítették meg, melyek számukra a
legjelentősebbeknek tűntek, és amelyekről úgy gondolták, hogy talán iskolatársaik érdeklődésére is számot tarthatnak. A kiállítás célja,
hogy a tanulók megismerjék az európai államok sokszínűségét és jellegzetességeit, valamint megtanuljanak információkat gyűjteni, azokat feldolgozni, és esztétikusan elrendezni. Az iskola folyosóin kiállított munkák arról árulkodnak, hogy tanulóink érdeklődőek, élvezik a
közös munka örömét, és jó érzékkel dolgozták fel az összegyűjtött
anyagot. A felső tagozatos diákok kisorsolták azt a 15 uniós tagállamot, valamint a jövőre csatlakozó országokat, amelyekről az információkat begyűjtötték. Felhasználták a informatikai órákon szerzett
ismereteiket, adatok után böngésztek a világhálón. Az alsóbb évfolyamok kisdiákjai pedig díszítéssel járultak hozzá a kiállítás sikeréhez. A kiállítást október 17-én, Farkas Iván, parlamenti képviselő,
Ján Oravec, Párkány város polgármestere, valamint Himmler
György, a városi képviselőtestület kulturális és oktatási bizottságának elnöke nyitotta meg. (A kiállítás két hétig látható az Ady Endre
Alapiskola főépületében.)
Néhány tanulónk számára afeladat nem volt ismeretlen, mivel akiállítást megelőzően bekapcsolódtak abba az országos versenybe is,
melyet a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az ELTE TeaM Labor hirdetett meg, Kihívás 2003 címmel. Az elért sikerről Muszka Katalin, a versenyző csapat irányítója számolt be a megnyitón jelenlévőknek. A verseny témája az EU országai voltak. Sokrétű volt a feladat, mivel a diákoknak történelmi, földrajzi, gasztronómiai, irodalmi, politikai, építészeti, sport, képzőművészeti ismeretekkel is meg kellett birkózniuk. A verseny egyediségét az adta, hogy
afeltett kérdésekre aválaszt a világhálón kellett megkeresni és fel kellett tüntetni a forrást is, ahol az adatokra rábukkantak.
A második fordulóba 47 csapat jutott, akik között egy-egy EU országot sorsoltak ki. A párkányi gyerekek Spanyolországgal ismerkedtek. Voltak erőpróbáló feladataik, de megoldották a gazdasági
kérdéseket is, táblázatokat, grafikonokat készítettek, elemezték az ország külkereskedelmét. Izgalmas munkának bizonyult, amikor titkos
kódot kellet megfejteni, és fogalmazást írni arról, hogyan fog megváltozni iskoláink élete, és ezzel együtt a diákok élete az EU-ban. Diákjaink bejutottak a döntőbe is, ahol Belgium jelentette az újabb akadályt. Az országról készített honlapjukat kiemelten értékelték, mint
ahogyan a képzeletbeli utazásról írt naplójukat is. Végeredményben
csapatunk a 7. helyen végzett. A Kabai András, Folk Zsófia, Muszka
Katalin, Szép Gergely, Muszka Róbert összetételű csapat által elnyert oklevél átadására – ünnepélyes keretek között – a Magyar Tudományos Akadémián került sor. Köszönjük kitartásukat, és gratulálunk szép sikerükhoz.

V piatok 3. októbra 2003 bolo všetkým, ktorých kroky viedli
do školy, jasné, že sa v ten deň bude diať niečo nezvyčajné.
Prichádzajúcich vítala slávnostne vyzdobená školská brána.
Aktivít bolo neúrekom! Žiaci sa počas dňa zúčastňovali
besied a diskusií k rôznym témam: boj proti drogám, poskytovanie prvej pomoci, doprava a bezpečnosť na cestách,
poľovníctvo, rybárstvo, kynológia, starostlivosť o domáce
zvieratá, oprava a údržba bicyklov. K zaujímavým aktivitám
patrilo aranžovanie kvetín, stolovanie, cukrárske techniky
zdobenia, paličkovanie, technika makramé, pletenie prútených košíkov, zhotovovanie ozdobných balíčkov, servítková
technika.
Viacerí žiaci sa zapojili do rôznych súťaží v areáli školy.
Ozajstným bonbónikom pre všetkých športuchtivých žiakov
boli súťaže na motokrosovej dráhe v Náne a ukážkové jazdy a
ich spolužiakov na terénnych motocykloch z Moto-cross OKR
Teamu. Skupina ôsmakov sa oboznamovala so základmi horolezectva na umelej stene v Ostrihome, ďalší navštívili mestskú
galériu a kino. K nezabudnuteľným zážitkom patrilo i jazda na
koni a na kočoch a v koniarni v Bajtave.
Mnohých našich žiakov privítali rodičia priamo na svojich
pracoviskách: v akciovej spoločnosti KAPPA, na stanici
urgentnej medicíny, na colnici, v Humanitnom združení
„Ľudské srdce”, v Domove dôchodcov a sociálnych služieb
v Lelej.
Netradičný deň sa skončil. Školský rok však pokračuje
ďalej. Všetci pevne veríme, že entuziazmus a zápal v rodičoch
neopadne a mnohí z nich si nájdu cestu do našej školy nielen
o rok, ale i v priebehu celého školského roka.
Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do aktivít spomínaného podujatia. Zároveň
dúfame, že sme vzájomným poznaním posilnili dobré vzťahy
v rámci školy i vzťahy s prostredím, v ktorom naša škola pôsobí. Pretože v konečnom dôsledku majú z toho najväčší osoh
deti – naši žiaci.
PaedDr. Judita Viziová
zást. riaditeľa ZŠ v Štúrove

–HZs–

Foto: Muszka R.
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Štúrovo včera, dnes a zajtra

Párkány tegnap, ma, holnap

Jesenné dni mesta. Oslavy s týmto názvom sa stali pre štúrovčana
už tradíciou. Sú spojené s odovzdaním zrekonštruovaného mosta
Márie Valérie, ktorý sa stal súčasťou nášho každodenného života.
V priebehu troch dní sme si mohli vyberať zo širokej škály kultúrnych
a športových programov v Štúrove a Ostrihome.
V galérii to bola výstava s názvom „Štúrovo včera, dnes a zajtra”,
ktorú otvoril Juraj Himmler, predseda komisie kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu. Výstavu tvorili staré pohľadnice mesta, fotografie zo
súčasnosti v porovnaní so stavom z minulosti, plány budúceho vzhľadu
centra a detské kresby zo súťaže „Moje mesto Štúrovo, a čo mi v ňom
chýba..”. Výtvarné práce svojou nápaditosťou, pestrou farebnosťou
a úprimnosťou detskej duše oživili výstavnú sieň a dotvorili hlavnú
myšlienku celej kompozície. Veď všetko čo robíme dnes, bude v budúcnosti slúžiť našim deťom a nemôže nám byť jedno, ako vidia svoje najbližšie okolie. Pozornosť záujemcov upútala časť pôvodného zábradlia
mostu z roku 1895. Najdôležitejšie medzníky z histórie mesta spracoval
Július Bartusz. Počas trvania výstavy si návštevníci mohli pozrieť
videofilm o našom meste. Prierez vývojom v obrazoch bol veľmi zaujímavý a príťažlivý, čo sa odzrkadlilo aj na návštevnosti expozície. Skôr
narodení si prišli oživiť svoje spomienky na staré časy a tí mladší
hľadali podobnosti, spojitosti minulosti so súčasnosťou. Opätovne sa
potvrdila skutočnosť, že naše mesto už dozrelo na otvorenie múzea, či
historickej miestnosti, kde by sa podobné podujatia mohli konať v častejších intervaloch.

Őszi városnapok. A párkányiak számára már hagyománnyá váltak ezek az ünnepségek. A rendezvénysorozat a mindennapi
életünkbe beépülő Mária Valéria híd újjáépítéséhez kapcsolódik.
Három napon keresztül kedvükre válogathatnak az érdeklődők az
Esztergomban és Párkányban rendezett kulturális és sportrendezvényekből.
A városi galériában „Párkány tegnap, ma és holnap” címmel nyílt kiállítás, melyet Himmler György, az önkormányzat művelődési, oktatási,
ifjusági és sportbizottságának elnöke méltatott. A tárlatot régi képeslapok, fotók a város jelenéről, a Fő utca tervrajzai, valamint gyermekrajzok, festmények alkották. A „Párkány a mi városunk, és ami hiányzik
belőle...” című rajzverseny győztes alkotásai ötletességükkel és gyermeki őszinteségükkel erősítették és gazdagították a kiállítás alapgondolatát.
Hiszen minden, amit ma teszünk, gyermekeink jövőjét szolgálja majd.
Figyelnünk kell hát arra is, hogy ők miként látják és képzelik el városunk
életét. Nagy sikere volt az 1895–ből származó hídkorlát darabjának.
Városunk jelentős történelmi eseményeit és évszámait Bartusz Gyula
dolgozta fel, s a látogatók megtekinthették a Párkányról szóló videofilmet is. A kiállítás érdekességei vonzották a közönséget, s a rövid időtartam ellenére nagyon sokan látogatták a tárlatot. Az idősebbek a régi
időket elevenítették fel, a fiatalabbak pedig múltunk és jelenünk összefüggéseit keresték. Ismét bizonyítást nyert az a tény, hogy városunk már
megérett egy múzeum, illetve helytörténeti szoba létrehozására, ami
otthont adna hasonló kiállításoknak és rendezvényeknek.

Cech ostrihomských umelcov

Esztergomi Művészek Céhe

Štúrovo – Ostrihom. Dve mestá spojené históriou, súčasnosťou,
kultúrnym i každodenným životom. Priateľské stretnutia a výmenné
podujatia sú v živote našich družobných miest zaužívané už niekoľko
desaťročí. Napriek tomu Cech ostrihomských umelcov mal u nás premiéru až v tomto roku. Stalo sa to pravdepodobne preto, že spomínané zoskupenie má iba 12 rokov a zatiaľ sa nestretli praví ľudia v pravý
čas na pravom mieste. Sme predsa ľudia. Máme nutkanie hľadať
krásy a hodnoty v širokom svete. Pri tom hľadaní často nevidíme
krásu, o ktorú každú chvíľu takpovediac zakopneme. Teraz však bolo
všetko napravené. Výstavu otvoril Koditek Pál, poslanec a predseda
Spolku priateľov Ostrihomu. Vo svojom príhovore predstavil cech
a ich členov s vierou, že podobné stretnutia sa budú konať aj v budúcnosti. Za možnosť prezentovať svoje umenie štúrovskému obecenstvu
poďakoval pán Wieszt József, predseda cechu. Cech ostrihomských
umelcov vznikol v roku 1991 s 18 zakladajúcimi cechovými majstrami, medzi ktorými boli maliari, grafici, sochári, umeleckí remeselníci, reštaurátori. Svojou činnosťou nasledujú tradície predkov z roku
1899, kedy v Ostrihomskom kasíne usporiadali prvú výstavu miestnych výtvarníkov. Súčasná tvorba 25 cechmajstrov, v prevažnej
miere maliarov a umeleckých fotografov, sa vyznačuje úctou k tradíciám a klasickému rebríčku hodnôt. Napriek pestrosti a rôznorodosti
umeleckých diel a fotodokumentácií pôsobila výstava ako jeden harmonický celok. Nádejným adeptom na člena tohto umeleckého spolku
je pán Lábik János, ktorý sa prezentoval dvomi olejomaľbami. Jeho
prítomnosť dokazuje, že hranice v oblasti umenia nemôžu byť
prekážkou plodnej spolupráce. Tešíme sa na ďalšie stretnutia!

Párkány – Esztergom. Múlttal, jelennel, kulturális és hétköznapi
élettel összekötött városok. Évtizedek óta baráti találkozók, csererendezvények rendeznek tarkítják városaink kapcsolatrendszerét.
Ennek ellenére az Esztergomi Művészek Céhe idén elsőízben
mutatkozott be a párkányi közönségnek. Valószínűleg azért, mert
„csak” 12 éve működik sikeresen. Vagy csak nem találkoztak
a megfelelő emberek a megfelelő időpontban ôs a megfelelő helyen.
Csak emberek vagyunk, akik hajlamosak keresni a szépet és értékeset
miközben a lábaink előtt heverő gazdagságon egyszerűen átlépünk.
Most azonban helyreállt a rend. A tárlatot Koditek Pál, képviselő és
az Esztergom Barátainak Egyesülete elnöke nyitotta meg. Azzal
a reménnyel mutatta be a céh tagjait és alkotásaikat, hogy hasonló
találkozások a jövőben is létrejönnek majd. A bemutatkozás
lehetőségét Wieszt József, a céh elnöke köszönte meg. 1991-ben
tizennyolc taggal alakult meg az Esztergomi Művészek Céhe, (festők, grafikusok, szobrászok, iparművészek, restaurátorok, fotográfusok). Azt a hagyományt építik ma is tovább, amelynek alapjait
a művészelődök 1899-ben rakták le. Ekkor rendezték meg a város
Kaszinójában Esztergom képzőművészeinek első kiállítását.
Napjainkban a festők és fotográfusok jelenléte a legerőteljesebb. Az
olafestmények, a szabályos-természetelvű vagy elvont táblaképek,
pasztellek, kollázsok, grafikák, tűzzománcok, fotográfiák, bútortervek és restaurációs dokumentációk kiegyensúlyozottságot,
a klasszikus értékrend megbecsülését sugározzák. A tárlaton Lábik
János – a Céh egyik leendő tagja – két olajfestményével is
találkozhattunk. Jelenléte bizonyítja, hogy határaink nem jelentenek
akadályt a művészet terén kialakuló tartalmas együttműködésnek.

Ďakujeme

Köszönjük

Uznávaný hudobný skladateľ, rodák nášho mesta, pán Ernest
Zahovay už päť rokov nie je medzi nami. Vďaka jeho pozostalým sa však
zbierka budúceho múzea obohatila o hodnotnú expozíciu, ktorú tvoria
noty, niektoré osobné dokumenty a klavír, na ktorom pán Zahovay
skladal známe hudobné diela. V súčasnosti je vystavený v mestskej
galérii. Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie rodine za toto
veľkolepé gesto a dar neoceniteľnej hodnoty

Zahovay Ernő, az ismert zeneszerző, városunk szülötte már öt
éve nincs közöttünk. Hozzátartozói értékes ajándékkal gazdagították városunk létrehozásra váró múzeumának gyűjteményét.
Általuk a városi galériában találhatók Erci bácsi kottái, személyi
és hivatalos iratai, illetve a mester zongorája, melyen az ismert zeneművek születtek. Ezúton is köszönjük a család nagyvonalú
gesztusát és felbecsülhetetlen értékű ajándékát. Ági
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Falukonferencia az Alsó–Ipoly mentén
Európában csak két népnek van önálló
szava a szőlő levéből készülő nemes ital
megnevezésére: a görögnek és a magyarnak. A többi nyelvben a latin eredetű
vinum megfelelőjével találkozhatunk.
Ráadásul a magyar „bor” szavunk ótörök
eredetű, onnan származik, ahol a borkultúra őshazája is található: Közép-Ázsia
hegyvidékeiről.
Nem véletlen tehát, hogy a zömében magyarok lakta Ister-Granum kisrégió idegenforgalmi fejlesztési elképzeléseiben is
meghatározó szerep jut a nemzetközi borút
kialakításának. És az sem véletlen, hogy
a régió első falukonferenciájának is a borturizmus volt a témája.
Az Alsó-Ipoly Menti Mikroregió központjában, Ipolyszalkán megrendezett
konferencián a környék gazdálkodói, turisztikai és önkormányzati szakemberei

előtt Tuba Lajos (Fórum Intézet, Somorja)
és Benkovics László (Falusi Turizmus Országos Szövetsége) a falusi turizmusban
rejlő lehetőségekről, Drexler Dóra egyetemi hallgató (a falukonferencia egyik szervezője) és dr. Tóth Sándor borász a borturizmus fejlesztésének szükségességéről beszélt. Dr. Fehér János orvostanár nagy érdeklődéssel kísért előadásában a borfogyasztásnak az emberi egészségre gyakorolt hatását elemezte.
Az előadók mindegyike az önszerveződésre, a közös fellépés mielőbbi megtételére ösztönözte a megjelent érdeklődőket.
Mint egy vállalkozótól megtudtuk, a lehetőségek nem mindig találkoznak a kezdeményezőkészséggel. Szlovákiában ezt akadályozzák a tisztázatlan földbirtokviszonyok, az infrastruktúra hiánya és az ebből
is eredő általános szkepszis.

Jelen sorok írója az Orbán-Dzurinda
megállapodás aláírását követően részt vehetett egy párkányi fórumon, ahol többen
hangosan azon kételyüknek adtak hangot,
hogy a Mária Valéria híd valaha is újjáépül. Még a munkák megkezdését lehetővé
tevő szerződés alaírását is szekptikus hangulat övezte. Hiszen olyan régóta vártuk.
Akkor még csak kevesen gondolták, hogy
a híd egy egész régió életét fogja gyökeresen megváltoztatni. S ami most vasárnap
Szalkán elindult, olyan kezdeményezés,
amely a hídhoz hasonlóan fogja megváltoztatni egy mikrorégió életét.
Köszönet érte a térség menedzserének,
Dikácz Zsuzsannának!
Ocskay Gyula
(Esztergom és Vidéke, 2003. október 9.)

Kell a Trapéz!
A városi TV műsorajánlatát olvasva
értesültem a ránk váró „megpróbáltatásokról”. Úgy éreztem, ott a helyem. Sikerült a hétvégét szabaddá tennem. Aki
műszakban keresi a mindennapi betevőt, biztosan megérti, nem is olyan könnyű.
Pénteken tíz perc késéssel, 19.40 kor érkeztem. Egy vasutastól nem egy dicséretre
méltó teljesítmény, de talán mellettem
szól, hogy aznap 18 órakor járt le a munkaidőm. A rohanás azonban fölösleges volt.
A várva várt Canned Heat Revival Band
másfél órás késéssel állt színpadra. Egy
korsó sörrel a kezemben, a régen látott barátok körében, gyorsan elszaladt az idő.
Közben fél füllel a Moonlight zenéjét hallgatva elmúlt a bosszúságom. Kilenc órakor végre eljött a nagy pillanat, a Canned
Heat rajongók biztosan tudják, mire gondolok. Egy valamit viszont nem értek: miért látjuk őket oly ritkán? A VMK-ban tartott 2002. novemberi koncertjük óta nem
léptek fel hazai pályán. Vagy ezt a koncertet Ferenczy Györgynek, a Herfly
Davidson Band frontemberének köszöntetjük?
10 órakor sajnos véget ért a zenei kábulatom. A következő banda, az M-System
pontosan kezdett. A csúszást a C.H.R.B.
műsorából lecsippentve, nagyon frappánsan megoldották. A rendezvény ingyenes
volt, elégedetlenségnek semmi helye.
Hazafelé már a következő napról álmodoztam. Talán ez segített feldolgozni
a csúszás okozta bosszúságot. A koncert
után tudtam meg, hogy a Trapéznak
előzenekara is lesz. Miért nem írt erről az
Új Szó, a Hídlap és a műsort hirdető sok

falragasz?
Szombaton már pontosan kilenckor érkeztem, jobbomon feleségemmel. Ami
most következett, rangos esemény a párkányiak életében. Hiszen a Trapéz ritka vendég nálunk. Ja, és az előzenekar? Aki járt
a tavalyi nyárzárón, biztosan emlékszik rá.
Ő volt az a szemtelenül fiatal srác, aki
Demjén Rózsi tátogása után lépett fel (pedig hogy imádtam őt a Bergendyben, majd
később a V Moto Rock-ban). Az igaz, ott
állt mögötte a Fater. A gitár Santana Európájától sírt a a kezében. Igen, ő volt ifj.
Csókás Zsolt.
A színpadon keményen hangolt a banda.
A közönség soraiban, ismerősöket keresve
megdöbbentem. Ilyen népszerű a Trapéz?
Az ötven évem kevés lesz a rangidős szerepre? Elkapott a röhögés, amikor megtudtam: az előzenekar és a Trapéz közé sorolták a nyolc órára hirdetett Dili Trió műsorát. Nem baj, pörköltet mákos tésztévál
még úgysem ettem.
A gond viszont megmaradt, sajnos kevesen tudtak az előzenekarról. A Dili Trióra
váró publikum értetlenül nézte azt a srácot,
akinek újra sírt a gitár a kezében. A Cream
White Room-jától már én is bőgtem. Sajnos a „sírás” hamarabb véget ért, mint sokan szerettük volna.
A félreértést elkerülve: a Dili Trió-val
semmi gondom. A zene palettája nagyon
gazdag – szerencsére. A műsor szerkesztése nem könnyű feladat, a szórakozni vágyó
közönséget sem egyszerű kiszolgálni. Hiszen egyre többen vágyunk hétköznapi
gondjainkat feledve egy jót tombolni. Életem szerves része a zene. Ez nálam már egy
állapot. Szerencsére sok párkányi érez

hozzám hasonlóan. Amióta „újra dübörög
a banda”, itt voltam, ha szabadidőm engedte. Velük, a ráncaikkal mit sem törődő
harmincasokal, negyvenesekkel együtt ordítottam, hogy „Neked írom a dalt”. Jó érzés volt látni a discóból betévedt tinik arcán a csodálkozást. Megjegyzem, ez egyre
gyakrabban történik. És arról még nem is
meséltem, milyen érzés együtt rázni a gyerekeimmel. Látni az arcukon – ilyen, amikor beindul az „öreg”? Nem szokásom felszólalni mások nevében. A Trapéz hadd legyen kivétel. Hiszen a sorsuk és a megrövidített közönségük az én szívügyem is. És ki
az a szamár, aki önmagának akar rosszat?
Tisztelt főrendező úr, Mgr. Halasi Tibor,
álljon közénk legközelebb azzal a mosolygós arckifejezéssel, ahogy a harmadszori
ráadás után búcsúzó Trapézt köszöntötte.
Az Ön szavaival élve: „a Trapéz nem csak
Párkány zenekara”. Övék a környék csodálata is. Búcsúszóként engedje meg, hadd
tolmácsoljam az előbb említett KÖRNYÉK kérését: legyen több Trapéz! Azt
hiszem, az Ön személyében tisztelhetem
a mesebeli aranyhalat, aki teljesítheti a kívánságomat (bár én csak egyet kértem.).
Hadd búcsúzzam a mielőbbi Trapéz-buli
reményében.
Tisztelettel: Bircsák József

Mottó: „Kövéren és kopaszon...”
(P.Mobil)
Az egyik már bejött, a másodikon
dolgozom.

2003. október
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Ipolymenti szüreti ünnepség
Szalkán

Lakossági fórum Nánán

A Csemadok szalkai alapszervezete Dikácz Zsuzsanna vezetésével, valamint az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság idén
szeptemberben is megrendezte a már hagyományos szüreti ünnepséget. A rendetvény azonban most kiterjedt az egyes ipolymenti favakra is. Így Kiskeszi, Leléd, Bajta és Helemba is részt vett a felvonuláson. A „menet” lovaskocsikkal indult, amelyeken minden falu bemutatta saját népviseletét. A menetet hűen kísérték a falu „cigányai”.
Kultúrműsorból sem volt hiány. A falu három különböző pontján
léptek fel a szereplők. A kéméndi Vasvirág Hagyományőrző Folklórcsoport, a bajtai Hagyományőrző Tánccsoport, a szalkai Gyermek
Folklórcsoport és a Menyecskekórus. Az ünnepség – ha csak egy
napra is – visszaadta a falu régi képét – az idősek számára a boldog
visszaemlékezést. A falu teljesen el lett varázsolva. Az úton sétálókkal szembejövő lovasok egy régebbi korba repítették vissza a résztvevőket. A műsor után szüreti vendégségre került sor a sportcsarnokban, ahol nagy sikert aratott – főleg a kisebbek körében – a szüreti
táncház. A szüreti batyubálon a Rio Music szolgáltatta a talpalávalót.
Emlékezetes nap volt. Ezúton mondunk köszönetet támogatóinknak:
az Ipoly-menti települések polgármestereinek, a HIT MIX Agrárszövetkezet vezetőségének és Góra Róbert mérnöknek, Molnár Tibornak és Molnár Jenőnek – szalkai pékség tulajdonosainak, Meleg
Bélanak, a helyi vendéglő tulajdonosának, Jónás Zoltánnak, a helyi
élelmiszerbolt főnökének, Józsa Icának, a virágüzlet főnökasszonyának, valamint Sulka Gyula, Kristofóri Emerencia, Magyar Borbála
magánvállalkozóknak és Juhák bácsinak a tomboladíjakért.

2003. szeptember 25 –én Nánára látogatott Miklós László,
szlovák környezetvédelmi miniszter és Farkas Iván, parlamenti képviselő. Az önkormányzat és a helyi MKP meghívására érkezett neves vendégek tájékoztatást adtak a parlament
munkájáról és az EU csatlakozással kapcsolatos tudnivalókról.
Farkas Iván ismertette a XVII. parlamenti ülés eredményeit, mely
szerint a parlament első olvasatban elfogadta a magyar egyetem létrehozását, a földtörvény javaslatot, a nevesítetlen földek tulajdonviszonyát, valamint az oktatási, szociális és közigazgatási reformok tervezetét.
Miklós László környezetvédelmi miniszter mondanivalóját azzal
az ismert szlogennel kezdte, hogy „úgy használjuk természeti erőforrásainkat, hogy maradjanak gyermekeinknek, unokáinknak is. A környezetvédelem a fejlődés alapfeltétele és gazdasági tényező”. A lakosságot érintő egyik legfontosabb témáról, a hulladékgazdálkodásról adott széleskörű tájékoztatást, a hulladék újrahasznosítását nyugati példákkal támasztotta alá.
Ismertette az EU-s csatlakozás előnyeit és következményeit, valamint tanácsokat adott a községet érintő fejlesztési tervek megvalósításához. A szennyvíztisztító állomások kiépítéséről és a pályázati rendszerek lehetőségeiről is tájékoztatást adott.
A lakosság részéről számos kérdés hangzott el a témakörben, főleg a
légszennyezést illetően, de számos bírálat is elhangzott a kormány felé, a lakosságot érintő – mindennapi életünket negatívan befolyásoló –
gazdasági törvénymódosításokról és áremelésekről.

Soós Éva

Dániel Erzsébet

Úplné evanjelické zhromaždenie
novotvorenia
Organizuje charitatívny zber pre choré, duševne zranené deti.
Pomôžme spolu chorým deťom, vianočné sviatky im urobme krajším, dôvernejším. Ukážme svetu: ešte z nás nevyhasla „Božia Láska”!
Príslovia 19/17
„Pánu požičiava, kto sa zmilúva nad chudobnými.
On mu doplatí jeho dobrodenie.”
Číslo účtu: 0240450430/0900

A je po sezóne
Kanoistická sezóna doznela Hargašovým memoriálom
a pohárom Slávie UK, ktorý bol zároveň i finálovým pretekom
Slovenského pohára – dlhodobej súťaže rýchlostných kanoistov.
V širokom pretekárskom poli sa nestratili ani pretekári Tj
Dunaj Štúrovo. Práve naopak, vo svojich kategóriách – ako sa
hovorí: tvrdili muziku – niektorí úspešnejšie iní menej.
Vynikajúco si počínala najmä dvojica Dano Popelka a Viktor
Kozubek v dvojkajaku mladších žiakov, keď na prekvapenie
všetkých po peknom a bojovnom súboji s pretekármi z Maďarska
vybojovali 2. miesto a striebornú medailu.
Celkovým víťazom Slovenského pohára v dvojkajaku sa stala
dvojica Tomáš Fischer a Marek Krajčovič (Inter).
Ďalšie umiestnenia Štúrovčanov:
Ml. žiaci K-1: 2.Tomáš Fischer, 9.Dano Popelka, 19.
Richard Matus; Starší žiaci: 6. Radim Kráľ
Okrem nich ešte bodovali: Viktor Kozubek, Maroš Tóth,
Ladislav Boocz. Verím, že po náročnej tvrdej zimnej príprave
bude o rok bilancia ešte lepšia.
JK

Liečivé bohoslužobné príležitosti:
V každú nedeľu o 16.00 hodín
Štúrovo, Želiarsky svah 12, Dom Csemadoku
(Vstup zdarma)

Újrateremtés Teljes
Evangéliumi Gyülekezet
Jótékonysági gyűjtést szervez beteg, lelkileg sérült gyermekek
részére. Segítsük együttesen ezeket a sérült gyermekeket és tegyük még
szebbé, meghittebbé a „SZERETET ünnepét”. Mutassuk meg a világnak: még nem aludt ki belőlünk „a KRISZTUSI szeretet”!
Péld. 16/17
„Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez,
és az ő jótéteményét megfizeti neki.”
Számlaszámunk: 0240450430/0900
Gyógyító Istentiszteleti alkalmaink:
minden vasárnap 16 óra
Párkány, Bérespart 12, Csemadok háza
(a belépés ingyenes)
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Informácie pre deviatakov

Tájékoztató kilencedikeseknek

Združená stredná škola Štúrovo (bývalé Stredné odborné učilište papierenské v Štúrove a Dievčenská odborná škola v Štúrove) oznamuje cteným rodičom a žiakom deviatych ročníkov
základných škôl, že v novom školskom roku 2004/2005 otvorí
nasledovné študijné a učebné odbory:
-štvorročné študijné odbory:
mechanik elektronik, mechanik strojov a zariadení a odbor
obchodný pracovník pre dievčatá aj chlapcov.
Absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list.
-trojročné učebné odbory:
mechanik opravár, obrábač kovov, elektromechanik, pokrývač, technicko-administratívny pracovník a predavač potravinárskeho tovaru.
Absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný
list.
Združená stredná škola Štúrovo zabezpečuje teoretické vyučovanie a odborný výcvik. Súčasťou školy je telocvičňa s posilovňou,
futbalové ihrisko, domov mládeže, kinosála a jedáleň. Žiaci svoj
voľný čas môžu tráviť v záujmových krúžkoch. Prihlášky na štúdium je potrebné poslať cez riaditeľstvo ZŠ.
Bližšie informácie môžete získať osobne na adrese: Riaditeľstvo
Združenej strednej školy Štúrovo, Sv. Štefana 81, Štúrovo, alebo
telefonicky na čísle: 036/7511 368.
Informácie o škole môžete nájsť aj na internetovej adrese:
www.soupst.sk

Az Összevont Középiskola Štúrovo (volt Štúrovói Középfokú Papíripari Szakmunkásképző Intézet és Leányiskola) értesíti a tisztelt
szülőket és az alapiskolák kilencedikes tanulóit, hogy az új
2004/2005-es tanévben a következő szakokat nyitja:
– négyéves, érettségivel végződő szakok:
elektronikai műszerész, gépek és berendezések műszerésze és kereskedelmi dolgozó lányok és fiúk számára eggyaránt.
Ezeken aszakokon az érettségin kívül a végzősök inaslevelet is kapnak.
– hároméves szakok:
javító műszerész, fémmegmunkáló, villamos műszerész, tetőfedő,
adminisztratív dolgozó és élelmiszer elárusító.
A szakmák végzősei inaslevelet és bizonyítványt kapnak a záróvizsgáról.
Az Összevont Középiskola Štúrovo biztosítja az oktatás és a nevelés szakmai feltételeit. Az iskola területén található tornaterem, kondícióterem, futballpálya, diákotthon, moziterem és étterem.
A jelentkezési lapokat az alapiskolák közvetítésével kell elküldeni.
Közelebbi tájékoztatást személyesen lehet kérni az iskola igazgatóságán,
Összevont Középiskola Štúrovo, Sv. Štefana 81, Štúrovo vagy telefonon a 036/7511 368 számon.
Információk az iskoláról az internetes oldalon is megtalálhatók:
www.soupst.sk
Jolcsik Péter, mérnök, nevelési tanácsadó

Úspech pokrývačov na majstrovstvách sveta
6.-11.októbra 2003 sa vo Veszpréme (MR) uskutočnili 16.
Majstrovstvá sveta mladých strechárov. Z poverenia Cechu
strechárov Slovenska žiaci Združenej strednej školy Štúrovo: Šrajer Ladislav a Horváth Norbert reprezentovali Slovensko a naše
mesto. Ich príprava sa uskutočnila v dielňach ZSŠ, pod vedením
hlavného majstra odborného výcviku Františka Mácsaiho.
Medzi dospelými účastníkmi z 10 krajín čestne obstáli aj naši
žiaci, napriek nedostatočnej technickej výbave a vekovému

rozdielu.
Touto cestou im gratulujeme, prajeme im veľmi dobré výsledky,
na záverečných skúškach a v živote veľa pracovných úspechov.
Na záver ďakujeme našim sponzorom (Kappa, a.s. – Štúrovo,
Bramac, Tondach) za materiálnu pomoc pri príprave žiakov.
Ing. Ladislav Dobai, zástupca riad. OV

Tetőfedő diákjainak sikere a világbajnokságon
Veszprémben október 6 – 11. között rendezték meg a Fiatal Tetőfedők 16. Világbajnokságát. Szlovákia Tetőfedők Szövetsége megbízásából a párkányi Összevont Középiskola diákjai: Šrajer László
és Horváth Norbert képviselték Szlovákia és városunk színeit. Felkészítésük az iskola tanműhelyeiben zajlott Mácsai Ferenc főmester vezetésével. A rangos versenyen, melyen tíz ország felnőtt tetőfedő szakemberei indultak, a hiányos felszereltségük és a korkü-

lönbség ellenére is becsülettel helytálltak.
Ezúton gratulálunk, a záróvizsgához jó eredményeket és a jövőben sok szakmai sikert kívánunk nekik.
Végezetül köszönjük támogatóinknak (Kappa,a.s.– Štúrovo,
Bramac, Tondach) hogy termékeikkel hozzájárultak diákjaink
felkészítéséhez.

Pripomienka k článku
Kappa Štúrovo, a.s. si dovoľuje
reagovať na článok „Otázniky
priemyselnej zóny” uverejnený v letnom dvojčísle mestských novín.
Vedenie firmy nepovažuje za nutné
komentovať názor p. Františka
Oravetza týkajúci sa priemyselného
parku v Štúrove. Za dôležité však
považuje zdôrazniť, že vlastníci a.s.
nemali a nemajú žiadny záujem na
vysokej miere nezamestnanosti
v Štúrove, ako z hľadiska ľudského,
tak i podnikateľského. Práve naopak
– táto nepríjemná skutočnosť vyvolávajúca sociálne napätie bola vždy vo

väzbe na reštrukturalizáciu limitujúcim faktorom a priniesla nutnú postupnosť celého procesu.
Kappa Štúrovo, a.s. vyjadruje
presvedčenie, že článok pisateľa, ako
bývalého dlhoročného zamestnanca
firmy nijako nesúvisí s faktom, že
s ním bol ku dňu 30. 6. 2003 rozviazaný pracovný pomer, ale je len
sumarizáciou názorov tých „iných”,
ako v článku sám uvádza.
(Stanovisko vedenia Kappa Štúrovo, a.s. poskytol hovorca firmy Robert Kiss)

Ing. Dobai László, a szakmai gyakorlat ig. helyettese

Képviselői fogadóórák
A Magyar Koalíció Pártja önkormányzati
képviselői tisztelettel értesítik a város polgárait,
hogy heti rendszereséggel képviselői fogadóórákat tartanak.
Helyszín: Csemadok-ház, Bérespart 12
Időpont: minden kedden 16:00 – 18:00
A fogadóórákon az MKP frakció háromtagú
csapata várja az érdeklődő valasztópolgárok
kérdéseit, észrevételeit. Reméljük, hogy kezdeményezésünkkel hozzájárulunk a lakosság és a
képviselőtestület közvetlenebb kapcsolattartásához, amit elengedhetetlenül szükségesnek
tartunk ahhoz, hogy az önkormányzat munkája,
de legfőképpen döntései tükrözzék a választók
akaratát.

2003. október
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A Déli régió ipartestülete (DRI) Párkány és környéke vállalkozói részére 2003. november 20-án (csütörtökön) a párkányi
THERMAL SZÁLLÓBAN nemzetközi résztvétellel mikrokonferenciát rendez. Téma:
– Vállalkozás a XXI.században
– Vállalkozás az EURÓPAI UNIÓBAN
Jelentkezés és információ: Vincze Tibor – a DRI elnöke
Párkány, Fő utca 2, Tel: 7511-742, mobil: 0903/401-375
ŽIVNOSTENSKÉ SPOLOČENSTVO PRE JUŽNÝ REGIÓN
(ŽS-JR) pre podniakteľov Štúrova a jeho okolia usporiada dňa
20.novembra 2003 (Štvrtok) v Hoteli Thermal v Štúrove
mikrokonferenciu so zahraničnou účasťou na tému:
– Podnikanie v XXI. storočí
– Podnikanie v EURÓPSKEJ ÚNII
Prihlášky a informácie: Tibor Vincze – starosta ŽS-JR
Štúrovo, Hlavná ul. 2, Tel: 7511-742, mobil: 0903/401-375

Felhívás a III. amatőr lábtenisz tornára,
amely 2003. november 15-én – 9.00 órai kezdettel kerül megrendezésre aMUZSLAI SPORTCSARNOKBAN
Jelentkezési feltételek:
1. A nemzetközi szabályok szerint a lábtenisz 3-3 játékossal játszott változatát kívánjuk megrendezni
2. A játékosok száma csapatonként 5 fő, korhatár nélkül.
3. A torna lebonyolításának rendszere ajelentkezők számától függ.
4. A játékosok csak a teremsportokra alkalmas cipőben léphetnek
pályára (fekete talpút kérjük mellőzni).
5. A részvételi, ill. nevezési díj: 300,– Sk csapatonként (befizetés
akezdés előtt)
6. Az így befolyt összeg felét a díjak, oklevelek és ajándéktárgyak
bebiztosítására fordítjuk.
7. A torna győztese elnyeri a falu polgármesterének vándorserlegét.
8. A játékszabályokat írásos formában 50,– Sk-ért megvásárolhatja minden csapat a muzslai Községi Hivatalban.
9. Jelentkezési határidő: 2003. november 6.
10. A jelentkezést írásban és egyéb formában fogadjuk el. A nevek,
születési évek és a csapat neve mellé kérjük a kapcsolattartó személy
nevét, címmel és telefonszámmal ellátva.
11. További információkat az alábbi személyeknél lehet beszerezni:
Halasi Frigyes 036/758-3344, 0905/911-149
Árendás Gyula 036/758-3438
Drapák Károly 036/758-3102, 036/758-2011, 036/758-3110,
0905/627-578
Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését.
Tisztelettel: arendezőség

AVON

Registrácia a zaškolenie zdarma + darček
Mária Andrusková, Tel: 7510-951, 0907-263-350

Kino – Mozi

Danubius
November 2003

Začiatok predstavení – 19.00 – Az előadások kezdete
4.
CANTERBURSKÉ POVIEDKY (Filmový klub)
5.
ŽIVOT DAVIDA GALEA – David Gale élete (Kevin Spacey, Kate Winslet)
6-7.
TAXI 3 (Samy Naceri, Marion Cottlard)
8-9.
HODINY – AZ ÓRÁK (Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore)
11-12-13.BAD BOYS 2 – Rosszfiúk 2 (Will Smith, Martin Lawrence)
14.
Po čom dievča túži (Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston)
15-16. PRAVÁ BLONDÍNKA 2 – Dr. Szöszi 2 (Reese Witherspoon, Sally Field)
18.
MONTHY PHYTON – ŽIVOT BRIANA (filmový klub)
19.
HLBOČINA – Merülés a félelembe (Matthew Davis, Bruce Greenwood)
20-21. NEBEZPEČNÁ ZNÁMOSŤ (Jesse Bradford, Erika Christensen, Dan Hedaya)
22-23. PIRÁTI KARIBIKU – A karib tenger kalózai (Johnny Depp, Orlando Bloom)
25-26. TERMINÁTOR 3: Vzbura strojov – A gépek lázadása (Arnold Schwarzenegger,
Nick Stahl)
27-28. BLÁZNIVÁ ŠKÔLKA – OVIAPU (Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn)
29-30. PRCI, PRCI, PRCIČKY – Svadba – AMERIKAI PITE 3 – Az esküvő (J. Biggs, A.
Hannigan, J. Jones)
Pripravujeme v novembri – Novemberi előzetes:
9-10.
KILL BILL (Uma Thurman, David Carradine)
13-14. Hľadá sa Nemo – animovaná rozprávka
17-18-19.MATRIX Revolutions (3.pokračovanie)
FILMOVÝ KLUB – december
3.12.
S MILENKOU MOJEJ MATKY
16.12. Všetko čo ste chceli vedieť o sexe
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PRAVÁ TALIANSKA PIZZA
Donáška do domu – PIZZA TAXI – házhozszállítás
752 0060

PENSION RESTAURANT PIZZERIA
Széchenyiho 6a, oproti polícii – a rendőrséggel szemben
MARGARITA MOZARELLA: paradajková omáčka, mozarella, olivový olej, bazalka
ŠUNKOVÁ: paradajková omáčka, syr, šunka
ŠAMPIÓNOVÁ: paradajková omáčka, syr, šampióny
PROSCIUTO E FUNGHI: paradajková omáčka, syr, šunka šampióny
DIAVOLA: paradajková omáčka, syr, papriková saláma, feferóny
FRUTTI DI MARE: paradajková omáčka, syr, dary mora, cesnak
SEDLIACKA: paradajková omáčka, syr, slanina, cibuľa, saláma
HAWAI: paradajková omáčka, syr, šunka, ananás
QUATRO FORMAGGI: syr eidam, syr koliba, syr niva, parený syr
PIZZA QUATRO: paradajková omáčka, syr, kukurica, šunka šampióny
CRUDO: paradajková omáčka, syr, talianska šunka CRUDO
VEGETARIANA: paradajková omáčka, syr, šampióny, kukurica, hrášok, čerstvá paradajka, artičoky
QUATRO STAGIONE: paradajková omáčka, syr, šunka, šampióny, olivy, capari, artičoky
RUSTICANA: paradajková omáčka syr, šunka, kukurica, olivy, artičoky, parený syr
PROVINCIALE: paradajková omáčka, syr, šunka, kukurica, feferóny, slanina
CALZONE: paradajková omáčka, syr, šampióny, šunka, preložená napoly
DIABOLSKÁ: paradajková omáčka, syr, slanina, klobása, feferóny, cibuľa
ST.FLORIAN: paradajková omáčka, syr, cibuľa, šunka, papriková saláma, klobása, feferóny
AL TONNO: paradajková omáčka, syr, tuniak, cibuľa, olivy
PIZZA VARIO: paradajková omáčka, syr, kukurica, šunka

100,– Sk
100,– Sk
100,– Sk
115,– Sk
100,– Sk
120,– Sk
115,– Sk
120,– Sk
120,– Sk
120,– Sk
140,– Sk
115,– Sk
125,– Sk
125,– Sk
125,– Sk
120,– Sk
125,– Sk
120,– Sk
120,– Sk
110,– Sk

Rozvoz PIZZE od Po-Pia 14.00-21.30, So-Ne 11.00-22.30
Cena pizze je vrátane krabice a rozvozu.

Reštaurácia St. Florian
Jedlá slovenskej, maďarskej, talianske a vegetariánskej kuchyne.
Špeciality: jedlá zapekané v talianskej peci na drevo.
Svadby, bankety a spoločenské párty pre 55 osôb.
Salónik umožňuje pre 10 osôb nerušené jednania alebo zábavu.

St.Florian étterem
A magyar, szlovák, olasz és vegetariánus konyha különlegességei.
Specialitásaink: fával fűtött olasz kemencében készült ételek.
Esküvők, bankettek, évfordulók és összejövetelek 55 személy részére.
A "Kis-szalon" tárgyalások vagy kisebb zártkörű társaságok részére kiválóan alkalmas.
Tel./fax: 00421 – (0)36 752 0060

e-mail:penzion@stflorian.sk

www.stflorian.sk
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Danubia Reality – realitná spoločnosť
Pri starej pošte 4, 943 01 Štúrovo, tel.: 036 / 7510 324, fax.: 036 / 7510 323, mobil: 0907 / 705 718, 0903 / 970 539, 0908 / 899 774,
web: www.danubiareality.sk, e-mail: danubiareality@stonline.sk, danubiareality@danubiareality.sk, info@danubiareality.sk
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Hlavná 34
Tel.:
036/7511 227

MOIRA
TERMOOBLEČENIE
– vysoký výkon v odvode vlhkosti
– termoregulačné vlastnosti
– nízka hmotnosť
– pre rôzne aktivity a klimatické podmienky existujú rôzne pleteniny
– vhodné strihy zaisťujú voľnosť pohybu
– ploché švy netlačia, neškriabu a zaručujú bezproblémové nosenie
– ľahká údržba, praním sa nederie, vysoká životnosť

Vásárlás
részletre

REFLEXOLÓGIA
TALPMASSZÁZS,
TESTMASSZÁZS
Árak: 20,– Sk-tól 170,-Sk-ig
Megrendelések: 0905/921-469
Helyszín: Dom služieb
FYTOCENT
Mierová 24
937 01 Želiezovce

Nyitvatartási idő:
Hétfő-Péntek: 8.30-16.30
Szombat: megrendelésre
Vasárnap: zárva

VÝMENA fliaš 2kg, 10kg a 33kg
Propán-bután plynu!
Najlacnejšie u Nás.
FIREX – Balassiho 43, Štúrovo (Ulica Niszler hostinca)

Propán-bután gázpalack CSERE
2kg, 10kg, 33kg.
Legolcsóbban nálunk!
FIREX – Balassi utca 43, Párkány
(A Niszler vendéglő utcájában)

 Pohotovosť s.r.o., úvery od
60 tis. Do 2 mil. Sk, ručenie
nehnuteľnosťou. Tel:
0902/155-155, 0908/155-155
 Peniaze v hotovosti do 24
hodín. Tel: 0908/080-263
 Készpénz 24 órán belül.
Tel: 0908/080-263
 Predám zariadenie do
predajne alebo skladu: 2x
drevená polica, 4 x kovová

polica, stôl, registračná pokladňa... atď. Všetko nové, za
výhodnú cenu – treba vidieť!
Tel: 0905/312-659
 Kúpim zachovalý rodinný
dom (Štúrovo, Nána,
Kamenica) za rozumnú cenu.
Prípadne vymením za veľký
prerobený 3-izbový byt v
Štúrove – byt je na predaj aj
samostatne (pre náročných).

Sprostredkujeme:
• bezúčelové pohotovostné úvery od 5.000,– do 200.000,– Sk
• stavebné sporenie
• hypotekárne úvery
• úvery pre podnikateľské účely
• výmenu okien a rekonštrukciu bytového jadra na splátky
• poistenie: životné, zdravotné, nehnuteľností
• v rámci starostlivosti o zdravé bývanie – nákup za akciové
ceny:
– dočisťovacie zariadenie pitnej vody už od 2.790,– Sk
– práčka vzduchu na čistenie a zvlhčovanie vzduchu
v jednom prístroji už do 5.950,– Sk
Kontakt: Ing. Karol Meliška, Hlavná 2 – VÚB, a.s.
1.poschodie, č.dv. 207, Štúrovo
Prac. doba: 800 – 1200, 1430 – 1600 hod
Tel: 036/752-37-17, 0905/837794

POZOR!!!
Darčeková predajňa
Vianoce sa
blížia – príďte
– určite si
vyberiete!

!
DAJ!!
E
R
P
Ý VÝ
VEĽK

Hlavná 7, (Šipošov dvor)

Otvorené denne
sobota

od 12.00 h do 17.00 h
od 10.00 h do 12.00 h

Tel: 0905/312-659
 Kovácsoltvas lakáskiegészítők és bútorok. Tel:
0907/446-947
 Kovaný nábytok a bytové
doplnky. Tel: 0907/446-947
 Olcsón eladó Mini-Romo
mosógép. Tel: 036/752-33-56
 Predám 2-árovú záhradku
za 20.000 Sk. Tel: 0904/104660
 Eladó 2-áras kert 20.000
Sk-ért. Tel: 0904/104-660
 Kúpim dvojizbový byt v
osobnom vlastníctve. Tel:
0905/102-594
 Albérletet keresek háromtagú család részére. Tel:
0908/778-350
 Esztergomi munkahelyre
pultos hölgyet felveszünk.
Érd: 0036-30-3157124
 Eladó 3+1 szobás emeletes
családi ház dupla garázzsal
Párkányban. Ár megegyezés-

sel. Tel: 036/752-3003
 Eladó hűtőszekrény mélyhűtővel 200/50l. Tel:
0904/300-398
 Eladó elektromos tűzhely.
Tel: 0904/300-398
 Eladó Š 105L személyautó
jó állapotban. Gyártási év:
1985. Ár megegyezés szerint.
Tel. 036/7512-508
 Predám osobné auto Š
105L. Rok výroby: 1985.
Cena dohodou. Tel:
036/7512-508
 BELART-betűvágás,
címfestés-nyolcéves gyakorlattal – 0907/420-994.
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TISSU
Záhradkárstvo – Kertészet

SMARAGD
Okrasné dreviny
Záhradkárske potreby
Örökzöldek, dísznövények,
gyümölcsfák, kertészbolt
Otváracia doba – Nyitvatartás:
Po/H – So/Szo: 800 – 1800, Ne/V: 800 – 1200

Tel: 036/759-70-53 Mobil: 0905/357-281
Simon Ferenc, Madáchova 113, 943 60 Nána

metrový textil
méterárubolt
0908/325-999

CENY – ÁRAK: 69,– Sk – 129,– Sk
Nyakkendők – Kravaty: 110,– Sk
Otváracia doba – Nyitvatartás:
Po. – Pia.: 900 – 1700
So.: 900 – 1200
Hlavná 2/A, Štúrovo
II. emelet ASTÓRIA fölött
II. poschodie v budove Fontána

GAMEX – Štúrovo
SHIMANO botok 10-15%-os kedvezménnyel kaphatók.
Prúty SHIMANO s 10-15% zľavou.
Már most gondoljon a karácsonyra! – Už teraz myslite na vianoce!
Kisállattenyésztők figyelem! – Drobnochovatelia pozor!
Bővített kínálatunkból akciókkal kedveskedünk kedvenceiknek!
Akcie z našej rozšírenej ponuky – pre Vašich miláčikov!

Információ és rendelés
a 75 10 950 telefonszámon

Štúrovo, Hlavná č. 50 – Párkány, Fő utca 50,
Tel/Fax: 036-752 3143, Mobil: 0908/759-854

Oprava a nastavenie
vstrekovacích čerpadiel
MOTORPAL
BOSCH
Dieľňa – Műhely:
946 34 Bátorové Kosihy – Bátorkeszi
Jazerný rad – Tó sor 665
035/779 7447

Dízeladagolók javítása
és beállítása
MOTORPAL
BOSCH

MŰANYAG ABLAKOK,
AJTÓK SZERELÉSE
BEVEZETŐ ÁRON
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REAL – N, s.r.o.
Tel.: 036/7510590-91, Fax: 036/7510592
prevádzka: Nám.Sv.Imricha 519/27, Štúrovo (a templomnál)

PREDAJ SERVIS LEASING POISTENIE
– Garanciális (Škoda) és garancián túli teljes kör szervizszolgáltatás

– ŠKODA FABIA már 299.990.– Sk-tól

a VW csoport gépkocsijaira (Škoda, VW, Seat, Audi).
– Biztonsági berendezések és tartozékok utólagos beszerelése
(riasztó, Defend-lock, stb.).
– M szaki vizsgára (STK) való felkészítés és ügyintézés!
– Futóm beállítás.

– ŠKODA OCTAVIA már 429.990.– Sk-tól

A KC I Ó S M O D E L L E K
Fabia Flash

Octavia Drive

Octavia Rider

46.000.– Sk
árel nnyel

45.000.– Sk
árel nnyel

65.000.– Sk
árel nnyel

AUTÓSZALON ÉS MÁRKASZERVIZ

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN – ZELKOV
Výkupňa ŠTÚROVO, Sládkovičova ul. (areál bývalej Agroprefy) Tel.: 0905/718-055

Vykupujeme:
!!
!
I
T
S
O
V
TO
– meď 45–52.– Sk
O
H
V
E
– hliník 32–48.– Sk
ÍM
T
A
L
P
Naše
– nerez 24.– Sk
výkupne Vás
– oceľový šrot 1,50–3,80.–Sk
– mosadz 20 – 35.– Sk

okrem Štúrova
čakajú na nasledovných
miestach:

B á t o r o v é K o s i h y , Mlynská 619, Tel.: 035/779-7551
P o h r o n s k ý R u s k o v , Hlavná 83/A, Tel.: 0905/251-095
Ž e l i e z o v c e , Železničná 15, Tel.: 0903/940-945
Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425

Már most gondoljon
a karácsonyra!
TV-készülékek rendkívül
alacsony áron!

Už teraz myslite
na vianoce!
TV-prijímače za mimoriadne nízke ceny!

QUATRO Leasing
Rendkívüli ajánlat:

Novemberben vásárol,
februártól törleszt – előleg nélkül!

Mimoriadna ponuka: V novembri kupujete,
od februára splácate – bez akontácie!

VASKERESKEDÉS

ŽELEZIARSTVO
Podlahárske práce?
Nová technológia!
Bezprašné brúsenie – stále
za vlaňajšie ceny!
Predaj a montáž plávajúcej parkety

Uhlová brúska

3.138.-

Padlóburkolatok
új technológiával!

Elektródová
zváračka

3.400.-

Portalan csiszolás – még mindig
a tavalyi áron!
Szalagparketta eladás és szerelés

Pneumatické
vŕtacie kladivo

Solídne ceny, odborná obsluha!
Szolid árak, szakszerű
kiszolgálás!

3.177.-

Komenského 22, 943 01 Štúrovo, tel.: 036/ 752 20 80
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COCHER

ELEKTRO
6 990

ZÁLOŽŇA – ZÁLOGHÁZ
POWER SPORT & LIBRA-T s.r.o.
Komenského 1, ŠTÚROVO, Tel.: 0905/792-131
– poskytovanie pôžičiek záložnou formou
– vysoká odbornosť, diskrétnosť a spoľahlivosť
– 5 rokov v službách obyvateľstva
– najnižšie poplatky a pri vyšších sumách možnosť dohody
– vysoký výber nevyzdvihnutého tovaru za rozumnú cenu
– predaj výživových doplnkov pre športovcov
a doplnky do fittnes

5 990

PRESVEDČTE SA!

7 990

– kölcsön szolgáltatás zálog ellenében
– kellő szakértelem, diszkréció, megbízhatóság
– 5 éve a lakosság szolgálatában
– alacsony illeték, magasabb összeg esetén megegyezés
lehetséges
– széles árukínálat a nem kiváltott árucikkekből
elfogadható áron
– táplálék kiegészítők és fittnes kellékek eladása
GYŐZŐDJENEK MEG RÓLA!
Otvorené – Nyitva
Pondelok-Piatok – Hétfő-Péntek: 08:00 -12:00 13:00 -17:00
Sobota – Szombat: 08:00 – 12:00

