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ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU ČALÚNENIE DVERÍ ŽALÚZIE

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

Štúrovo Párkány
a okolie és Vidéke

Pred tromi rokmi vBratislave rozhodol organizačný výbor známej
akordeónovej súťaže Coupe Mondiale o usporiadaní 56. ročníka
tejto svetovej súťaže vŠtúrove aOstrihome. Iniciatíva hlavných orga-
nizátorov svýstižným mottom „Mosty, ktoré spájajú“ za mesto Štúro-
vo si hneď osvojili Mgr. Ján Oravec, primátor Štúrova, Mgr. Tibor
Halasi, riaditeľ MsKS, Katarína Pappová, riaditeľka ZUŠ F.Liszta
a Mikuláš Gyetven, riaditeľ Vadaš s.r.o., čím prispeli k vytvoreniu
vhodných podmienok pre nerušený priebeh súťaže. A tak v dňoch 20-
25. októbra 2003 zavítalo najprv do Štúrova a neskôr do Ostrihomu
vyše 100 mladých akordeonistov
z celého sveta, ktorí pred medziná-
rodnou porotou súperili v šiestich
kategóriách. V prvých troch dňoch
súťaže hudba znela vsálach apriesto-
roch štúrovskej ZUŠ F.Liszta, MsKS
a hotela Thermal. V ďalšie tri dni sa
súťažiaci presunuli do Ostrihomu.
Šesťdňový hudobný maratón plný
napätia, očakávaní mladých adeptov
otvoril pondelňajší slávnostný kon-
cert v MsKS. V úvode otváracieho
koncertu zaznela inštrumentálna
skladba – koncert pre akordeón a
orchester Opus 62 od slovenského
skladateľa Igora Dibáka so sólistom
Michalom Polákom z ČR. Symfonický orchester bratislavského
Konzervatória dirigoval Július Karaba. Následne prítomných priví-
tali pán Tibor Rácz, umelecký riaditeľ Metodického centra Prof.
Marty Szőkeovej pre akordeón, spoluorganizátor súťaže, ďalej
Róbert Dohányos, v zastúpení MK SR a Kevin Friedrich, predseda
Svetovej konfederácie akordeonistov. Po slávnostných príhovoroch
sa publiku predstavila mladá slovenská violončelistka Viktória
Verbovská. Symfonický orchester tento krát dirigoval Harry Brasser
z Holandska. V závere slávnostného koncertu Alexander Poeleuv
z Ruska vo svojom akordeónovom polorecitáli predviedol obecen-
stvu plastické stvárnenie skladieb, ozajstnú virtuóznu muzikálnu hru,
veď napokon nie náhodou bol absolútnym víťazom vlaňajšieho roční-
ka, Coupe Mondiale v dánskej Kodani. V utorok a v stredu sa už tak-
povediac išlo na ostro. Medzinárodná porota celé dni vytrvalo
a pozorne sledovala rôzne výkony súťažiacich v jednotlivých kategó-
riách. Akýmsi odľahčením, hudobným osviežením bola súťaž kategó-
rie zábavnej hudby – seniori. Prevládali účastníci z Francúzska, kde
tento žáner má bohatú tradíciu. Väčšina interpretov chcela zapôsobiť

A Coupe Mondiale Harmonikás Világverseny szervezőbizott-
sága három éve döntött Pozsonyban arról, hogy a nívós verseny
56. évfolyamának megrendezésére Párkányban és Esztergom-
ban kerüljön sor. „Hidak, melyek összekötnek” – ez volt az idei
verseny kifejező mottója. A főszervezők nemes kezdeményezé-
sét Ján Oravec, polgármestere, Halasi Tibor, a VMK igazgatója,
Papp Katalin, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola igazgatónője,
valamint Gyetven Miklós, a Vadas Kft. igazgatója karolták fel, s
ezzel nagyban hozzájárultak a verseny zavartalan lebonyolításá-

hoz. Így október 20-25 között az
egész világból több mint 100 fiatal
harmonikás látogattott először
Párkányba, majd Esztergomba,
hogy a hat kategóriában nemzetkö-
zi zsűri előtt mérettessenek meg.
A hatnapos zenei versenysorozat –
telve feszültséggel, várakozások-
kal – a hétfői ünnepi nyitóhangver-
sennyel kezdődött. Michal Polák
cseh harmonikás, Igor Dibák szlo-
vák zeneszerző harmonikára és
szimfonikus zenekarra (Opus 62)
írt versenyművét adta elő bravúro-
san. A Pozsonyi Konzervatórium
szimfonikus zenekarát Július

Karaba vezényelte. Ezt követően Rácz Tibor, a Szőke Márta ne-
vét viselő harmonikaközpont művészeti vezetője, a verseny társ-
szervezője, továbbá Dohányos Róbert, az SZK Kulturális Mi-
nisztériuma képviseletében és Kevin Fridrich, a Harmonikások
Világszövetségének elnöke köszöntötték a jelenlévőket. Ezután
Viktória Verbovská, ifjú szlovák gordonkás mutatkozott be nagy
sikerrel. A szimfonikus zenekart ezúttal a holland Harry Brasser
vezényelte. Az ünnepi hangverseny végén a fiatal orosz harmo-
nikavirtuóz, Alexander Poelev lépett a színpadra. A közönséget
szuverén játékával és az igényes szerzemények plasztikus meg-
formálásával kápráztatta el. Nem véletlenül volt a tavalyi Coupe
Mondiale verseny abszolút győztese Koppenhágában. Kedden
és szerdán már minden úgymond élesben ment. A nemzetközi
zsűri figyelmesen és kitartóan hallgatta végig az egyes verseny-
zőket. Könnyed zenei felüdülésként hatott a szórakoztató zene
senior kategóriájának versenye. A versenyzők
többségükben Franciaországból érkeztek, ennek a zenei műfaj-
nak ugyanis nagy hagyománya van hazájukban. A zsűrire a ver-

Svetová akordeónová

súťaž v Štúrove

Harmonikás 

Világverseny Párkányban

(Pokračovanie na 2. strane) (Folytatás a 2. oldalon)

Foto: Esztergom és Vidéke
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na porotu a obecenstvo rýchlou, brilantnou hrou vyznačujúcou sa
niekedy až dravosťou – vyvolávajúc „hudobnú extázu“. Iní zas obo-
hatili svoj prednes „novými“ prvkami, ako napríklad: rytmický úder
na nástroj, spev pri hre, dupot, či imitáciu zvuku mobilného telefónu.
Občas sa prítomným mohli zdať jednotlivé výkony už už rovnaké,
avšak „cvičené“ ucho porotcov hneď odhalilo, kde ide o náročné
technické pasáže, zanietené muzicírovanie a kde o jednoduché efekt-
né postupy a samoúčelné „herecké“ choreografie. Vo štvrtok súťaž
pokračovala v Ostrihome, kde tóny akordeónu zavítali do tamojšie
hudobnej školy, kultúrneho domu a dvorany. V sobotu večer už boli
súťažiaci z vyše 20 štátov netrpezliví, totiž v slávnostnej sieni ostri-
homskej mestskej radnice začali vyhlasovať výsledky súťaže.
Prítomných medzi inými privítal János Knapp, zástupca primátora
Ostrihomu, a už nič nebránilo slávnostnému vyhodnoteniu súťaže
s mimoriadne vysokou úrovňou vo všetkých kategóriách. V kategórii
Coupe Mondiale – juniori zvíťazil Anton Torbejev z Ruska, a v kate-
górii – seniori Nikolay Sivchuk taktiež zRuska. Vkategóriách zábav-
ná hudba – juniori patrilo prvenstvo Mariarosarii Convertino
z Talianska a zábavná hudba – seniori Amelii Castel z Francúzska.
V kategórii klávesového akordeónu sa prvenstvu mohol tešiť Pavel
Mangasaryan z Ruska a v kategórii komornej hudby získalo prvé
miesto české Bayan Trio Meisl. To sú tí vyvolení, ktorí okrem hodnot-
ných cien získali aj „vstupenky“ na medzinárodné koncertné pódiá,
kde môžu prezentovať svoje interpretačné umenie, majstrovstvo. Veď
hlavným poslaním, cieľom súťaže Coupe Mondiale, je šíriť kvalitnú
akordeónovú hudbu, popularizovať nástroj, sktorým bolo dlho zaob-
chádzané macošsky, ďalej objavovať nové talenty a získavať nové
interpretačné poznatky, trendy. Tým, ktorí teraz neuspeli, nezostáva
nič iné len pokračovať vhodinách vytrvalého cvičenia, zdokonaľova-
nie sa – tvrdej práce, driny. Veď na budúci rok všetko začína odznova
na Novom Zélande.

(C)

senyzők nagy része gyors – néha már vad – játékával igyekezett
hatni – zenei extázist előidézni. Mások pedig „új” elemekkel
próbálták gazdagítani harmonikajátékukat, mint például a hang-
szerre való ritmikus ütéssel, énekkel, stb. Egy idő után a jelenlé-
vőknek már úgy tűnhetett, hogy az egyik produkció olyan mint
a másik, de a zsűri kifinomult hallása rögtön észrevette a különb-
séget az igényes technikai futamok, az odaadó zenélés és az ön-
célú „színészkedés” között. Csütörtökön a verseny az esztergomi
Zenedében folytatódott. Szombaton este a versenyzők már türel-
metlenül várták az eredményhirdetést, amelyre az esztergomi
Városháza Dísztermében került sor. A jelenlévőket Knapp János
Pál, Esztergom alpolgármestere köszöntötte, és immár semmi
sem akadályozta a rendkívülien magas színvonalú verseny hat
kategóriájának eredményhirdetését. A junior kategóriában az
orosz Anton Torbejev vitte el a pálmát és a seniorok versenyéből
pedig a szintén orosz Nikolay Sivschuk került ki győztesen.
A szórakoztató zene junior kategóriájában az olasz Mariarosari
Convertino győzött, a műfaj senior kategóriájában pedig a fran-
cia Amelie Castel örülhetett az első díjnak. A kamarazene kate-
góriában a cseh Bayan Trio Meisl jeleskedett, a billentyűs har-
monika kategóriában pedig az orosz Pavel Mangasaryan bizo-
nyult a legjobbnak. Ők azok a szerencsések, kiválasztottak, akik
az értékes díjakon kívül lehetőséget kaptak nemzetközi fellépé-
sekre, ahol a közönségnek bemutathatják virtuóz harmonikajáté-
kukat, művészetüket. Hiszen a Coupe Mondiale verseny fő célki-
tűzései közé tartozik a minőségi harmonikaszó terjesztése, a har-
monikának mind hangszernek a népszerűsítése, az új tehetségek
felfedezése és az új előadói ismeretek, irányzatok megismerése.
Azoknak, akik most nem jártak sikerrel, nem marad más hátra,
csak a hosszú órákon át tartó gyakorlás a harmonikajáték tökéle-
tesítése, jövőre ugyanis Új Zélandon minden kezdődik elölről.

(C)

Svetová akordeónová súťaž v Štúrove – pokr. z 1. strany Harmonikás Világverseny Párkányban – folyt. az 1. oldalról

Évek óta abírálat céltáblája volt aváros központját csúfító sajá-
tos „szocreál“ stílusban épült, kitört ablakokkal, lefűrészelt fűtő-
testekkel, falakból kiálló csövekkel és omladozó vakolattal árvál-
kodó és riasztó látványt nyújtó egykor szolgáltatások házaként is-
mert épület. 

A takarékpénztárral szemben
éktelenkedő ház egykor vendlé-
glőnek, kávézónak, férfi-, női fod-
rásznak és egyéb szolgáltatások-
nak adott otthont. A félresikeredett
magánosítás után évekig az enyé-
szetnek volt átadva. A tisztázatlan
tulajdonjogi viszonyok miatt a vá-
rosnak sem állt módjában, hogy az
áldatlan állapoton változtasson.
Ahosszan tartó csődeljárásra és pe-
reskedésre végre pont került. Az új
tulajdonos nyomban hozzá is fo-
gott az épület felújításához. 

Értesüléseink szerint a felújított
épület földszintjén a Csehszlovák
Kereskedelmi Bank helyi fiókja kap majd helyet. Ezen kívül a föld-
szinten és az emeleten üzletek lesznek kialakítva, amásodik emeleten
pedig – amely afelújítás során épül rá – panziót alakítanak ki.  

Az építkezésen szinte éjjel-nappal dolgoznak, mert minél hama-
rább szeretnék átadni rendeltetésének.

Oravetz Ferenc

Eltűnik a városközpont szégyene

Budova bývalého Domu služieb bola dlhé roky terčom
oprávnenej kritiky. Stála v centre mesta so svojimi vylámaný-
mi výkladmi, odpílenými radiátormi a opadávajúcou omiet-
kou. Typický produkt socialistickej architektúry.

Dávnejšie slúžila ako pre-
sso, kaviareň, na poschodí sa
nachádzal fotoateliér, kader-
níctvo, holičstvo a iné služby.
Po nevydarenej privatizácii
ju nahlodával zub času. Kvôli
nevysporiadaným majetko-
vým pomerom ani mesto
nemalo možnosť zmeniť tento
neblahý stav. Spor okolo
budovy sa doriešil, a objekt
konečne má svojho nového
majiteľa, ktorý sa neodkladne
pustil do rekonštrukcie.

Podľa našich informácií
v rekonštruovanej budove
bude mať svoju filiálku

Česko-slovenská obchodná banka. Na prvom poschodí budú
rôzne obchody, a na plánovanom druhom poschodí – ktoré sa
dobuduje – bude penzión. Na stavbe pracujú takmer vo dne a
noci, aby mohla byť čím skôr odovzdaná.

F. Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund)

Zmizne ošarpaný dom služieb

Foto: Himmler
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V novembri 2003 si pripomenieme 40.výročie položenia
základného kameňa výstavby Juhoslovenských celulózok a
papierní. Vedenie Kappa Štúrovo, a.s. sa rozhodlo, pripomenúť
si toto významné výročie oslavami, ktoré sa uskutočnili dňa
18.11.2003 v bratislavskej Redute.

Na nie síce veľkolepé, ale dôstojné oslavy boli popri členoch
vlády a zástupcoch štátnych orgánov pozvaní aj viacerí obchodní
partneri, významní zákazníci a v neposlednom rade tiež niektorí
bývalí a súčasní zamestnanci Juhoslovenských celulózok
a papierní a ich nástupníckych firiem, vrátane zástupcov koncertu
Kappa Packaging z Holandska.

Súčasťou programu osláv bol aj koncert Violin Orchestra
Bratislava so sólistami Máriou Eliášovu a Bercom Baloghom,
ako aj následná recepcia. Všetci pozvaní si zároveň mohli prezrieť
výstavu výrobkov a služieb, ktoré vzišli z bývalých JCP.

História spoločnosti

1963 Položenie základného kameňa
1968 Začiatok výroby strojnej handrovej lepenky 
1969 Začiatok výroby asfaltovaných hydroizolačných mate-

riálov
1973 Začiatok výroby vlnitých lepeniek a obalov
1974 Začiatok výroby flutingu
1976 Výstavba čistiarne odpadových vôd
1984 Konštrukcia kotla č. 4
1992 Založenie akciovej spoločnosti (po 1.vlne kupónovej

privatizácie)
1993 Zničujúci požiar na papierenskom stroji č. 3
1994 Rekonštrukcia papierenského stroja č. 3 vyrábajúceho

fluting
Získanie certifikátu ISO 9002 od certifikačnej spoločnosti

Lloyd´s Register Quality Assurance
1995 Založenie dcérskej spoločnosti STROJPAP, a.s.
1997 Vstup koncernu AssiDomän AB Stockholm
Získanie certifikátu ISO 9001 pre výrobu vlnitej lepenky a izo-

lačných materiálov
Získanie certifikátu ISO 9001 pre výrobu flutingu
Vybudovanie enviromentálneho manažérskeho systému a zís-

kanie certifikátu ISO 14001 od spoločnosti Swiss Association for
Quality and Management Systems

1999 Založenie dcérskej spoločnosti JCP Izolácie, a.s.
Založenie dcérskej spoločnosti AssiDomän Obaly Štúrovo, a..s
Nový názov spoločnosti AssiDomän Štúrovo, a.s.

2000 Prebiehajúci proces transformácie
Predaj dcérskej spoločnosti JCP Izolácie, a.s. dánskemu kon-

cernu ICOPAL
2001 Odkúpenie spoločnosti AssiDomän Štúrovo, a.s.

a AssiDomän Obaly Štúrovo, a.s. holandským nadnárodným kon-
cernom Kappa Packaging

Udelenie certifikátu organizáciou Swiss Association for
Quality and Management Systems

2002 Predaj dcérskej spoločnosti STROJPAP, a.s. rakúskemu
koncernu MCE VOEST

2003 Schválenie 1. etapy projektu SK 300 v hodnote 18,5 mil.
eur predstavenstvom Kappa Packaging. Projekt je zameraný na
výrazné zvýšenie objemu výroby flutingu.

Celulózka dnes

Kappa Štúrovo, a.s. sa v uplynulých štyridsiatich rokoch vypro-
filovala na firmu, ktorá z pohľadu objemu výroby i štruktúry
zákazníkov pôsobí v európskom meradle. Výroba papiera na zvl-
nenú vrstvu vlnitých lepeniek dnes dosahuje takmer 180 tisíc ton
ročne, pričom má kontinuálne rastúcu tendenciu.

Kappa Štúrovo, a.s. dosahuje ročné tržby približne 3,2 mld. Sk.
Všetky činnosti sú riadené v systémoch ISO 9001 a ISO 14001,
firma v súčasnosti buduje systém riadenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa normy ISO 18001.

Kappa Štúrovo, a.s. je 100%-ným akcionárom dcérskej spoloč-
nosti Kappa Obaly Štúrovo, a.s., ktorá je dominantným sloven-
ským výrobcom vlnitých lepeniek a obalov z nich s ročným obra-
tom vyše 1 mld. Sk.

Predstavenstvo materskej spoločnosti Kappa Packaging so síd-
lom v holandskom Eidhovene schválilo prvú etapu projektu
SK300 vo výške 18,5 mil. eur. Projekt je zameraný na výrazné
zvýšenie objemu výroby v Štúrove. Investíciami takmer 70 mil. eur
(asi 2,9 mld. Sk) sa zvýši ročná kapacita výroby zo súčasných 180
tis. ton na približne 320 tis. ton flutingu v cieľovom roku 2007. Štú-
rovská papiereň je najväčším spracovateľom zberového papiera
na Slovensku, ročne spracuje až 120 tisíc ton tejto suroviny.
V záujme zabezpečenia dostatku suroviny pri očakávanom zvýše-
ní objemu výroby je Kappa Štúrovo, a.s. iniciátorom vytvorenia
šiestich podnikov na zber a triedenie papiera, ktoré budú situova-
né v jednotlivých regiónoch Slovenska – Bratislava, Trnava,
Žilina, Poprad, Košice a Nové Zámky. Podniky vytvorené v spolu-
práci so spoločnosťami zaoberajúcimi sa odpadovým hospodár-
stvom v regiónoch budú triediť zberový papier podľa jednotlivých
tried – vlnitá lepenka, novinový (zmiešaný) papier a biely (kance-
lársky) papier. Triediace podniky začnú svoju činnosť v roku
2004.

(Prameň: KONTAKTY, október 2003)

40 rokov celulózky

2003

1963
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Erdő Péter prímást, esztergom-buda-
pesti érseket október 21–én bíborossá
nevezte ki II. János Pál pápa. Amint Ró-
ma püspöke a világegyház pápája, úgy
az esztergomi érsek Magyarország első
főpapja, vagyis prímása. Az esztergomi
érseki szék pedig hagyományosan bíbo-
rosi hely.

A bíborosok Krisztus földi helytartójá-
nak, a római pápának segítenek, tagjai
a pápát választó konklávénak. Az egyház
Krisztusból és Krisztus által él, ezért az
egyházi hivatal nem lehet más, csak szol-
gálat, ha kell a vérük árán is. A tűzvörös
színű ruha a birétum (sapka), amelyet a bí-
borosok viselnek, a kiontott vérre, a vérta-
núk hősieségére utal, a bíborosok köteles-
ségének szimbóluma. A bíborosi méltóság
nem automatikusan jár együtt az érseki ki-
nevezéssel. Erdő Péter az ezeréves eszter-
gomi főegyházmegye 82. főpásztora, de
„csak” a 23. bíboros.

Az esztergomi prímás érsekek kiemel-
kedő szerepet játszottak az egyház, a nem-
zet és nem utolsó sorban Esztergom életé-
ben. A magyar Sionnak nevezett Eszter-
gom és az egyház sorsa úgy tűnik, szétvá-
laszthatatlan. Az esztergomi érsekséget
még ma is úgy emlegetik, mint a magyar
egyház „fejét, anyját és tanítóját” – aho-
gyan az esztergomi Bazilika homlokzatán
is ovlashtó. Az ország első számú egyház-
megyéjének főpásztorai egyben közjogi
méltóságok is voltak. Magyarorszság her-
cegprímása a király, azaz az államfő után
az ország első „zászlósura”. Ők koronáz-
ták meg királyainkat. A „primas
Hungariae” máig élő bírói hatalommal jár,
amit a Prímási Főszentszék jelent. Lékai
László (1976-1986) és Paskai László
(1987-) bíboros után a magyar Sion ormán
újra őrségváltás  történt.

Bíborosok az egyház és a

nemzet szolgálatában

Történelmünkre visszatekintve néhány
kiemelkedő bíborost idézünk fel. (A nevek
utáni dátumok az esztergomi székben eltöl-
tött időt mutatják.)

Báncha nembéli István (1242-1253) volt
az első magyar bíboros, akit Rómában
a Szent Balbina-templomban temettek el.
A pápa valószínűleg emiatt jelölte ki a
templomot Erdő Péter címtemplomául.

Vitéz János (1465-1472) Mátyás király
nevelője, reneszánsz tudós. Érseksége ide-
jén Esztergom a magyar reneszánsz felleg-
vára lett. Bakócz Tamás (1497-1521) az
egyetlen magyar bíboros, aki közel állt ah-
hoz, hogy pápának válaszszák.

Olyan főpapok is voltak, akik érseki
zászlók alatt vonultak csatába a hazáért.
A Rátót nembéli Mátyás (1239-1241) a ta-

tárok elleni muhi csatában, Szalkai László
(1524-1526) pedig Mohácsnál esett el.
Fráter György (1551) Buda eleste után az
ország újraegyesítésén fáradozott. Páz-
mány Péter (1616-1637) a magyar katoli-
kus megújulás vezéralakja. 1635-ben
Nagyszombatban egyetemet, 1648-ban pe-
dig Papnevelő Intézetet, a mai Központi
Szeminárium elődjét alapította. Keresztély
Ágost (1707-1725) volt az első hercegprí-
másunk, Rudnay Sándor (1819-1831)
a bazilika alapkövét rakta le 1822-ben, de
emellett több templomot is építtetett. 277
év után visszahelyezte a főegyházmegye
székhelyét Nagyszombatból Esztergomba.
Kopácsy József (1838-1847) híres szónok,
1842-ben alapította az esztergomi tanító-
képzőt. Scitovszky János (1849-1866) her-
cegprímásal kezdődött az a korszak,
amelytől kezdődően valamennyi esztergo-
mi érsek megkapta a bíbort. Ő telepítette át
Esztergomba a nagyszombati szemináriu-
mot. 1856-ban történt az esztergomi bazi-

lika felszentelése. Simor János (1867-
1891) 1886-ban megalapította a Keresz-
tény Múzeumot. Ő építtette az esztergomi
prímási palotát. Megvetette a Főszékes-
egyházi Kincstár alapjait, és gondja volt
a könyvtárra és levéltárra egyaránt. Ő ko-
ronázta meg Ferenc Józsefet, aranymisé-
jére maga a király is eljött Esztergomba.
Vaszary Kolos (1891-1912) az esztergomi
Kolos Kórház alapítója. Az első világhá-
borútól napjainkig már valamennyi bíbo-
rosunk az esztergomi székből emelkedett
a pápaválasztó méltóságba: Csernoch Já-
nos (1913-1927), Serédi Jusztinián (1927-
1945), Mindszenty József (1945-1973). Ő
volt az utolsó hercegprímásunk. (A világi
címek használatát XII. Pius pápa 1951-
ben  megtiltotta.) 1948 karácsonyán letar-
tóztatták, megkínozták és életfogytiglani
börtönre ítélték. Szabadulása után szám-
űzetés lett a sorsa. 1971-ben ment Bécsbe,
1975-ben meghalt, és Mariazellben temet-

ték el. Esztergomi újratemetése 1991. má-
jus 4-én történt. Boldoggá avatása folya-
matban van.

Erdő Péter a világ legfiatalabb bíboro-
sa, nemzetközileg elismert egyházjogász
professzor.

1952.június 25-én született Budapesten.
A Budapesti Piarista Gimnáziumban érett-
ségizett. Az esztergomi Papnevelő Intézet-
ben, majd a budapesti Központi Szeminá-
riumban végezte tanulmányait. 1975-ben
Budapesten szentelték pappá. Dorogon
káplánkodott két évig. 1977 és 1980 között
Rómában kánonjogból doktorált. Teológi-
ai tanár az Esztergomi Főiskolán. 1986-tól
a Gregoriana Pápai Egyetem megbízott
professzora. 1988-tól a Hittudományi
Akadémián, illetve 1993-tól a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi
Karán egyházjogi tanszékvezető profes-
szor, 1997-ben dékán, majd 1998-tól rek-
tor. 2000-től székesfehérvári segédpüs-
pök. 2002-től esztergom-budapesti érsek,
Magyarország prímása. 2003-tól a Római
Szentegyház bíborosa.

A bíborosi kollégium a 

kinevezések előtt

A bíborosi testületnek eddig 164 tagja
volt, közülük 109 kardinális van még vá-
lasztói életkorban. Túlnyomó többségüket
már II. János Pál pápa nevezte ki. Egyetlen
főpap, Franz König bíboros, nyugalmazott
bécsi érsek él még, aki XXIII. János pápá-
tól kapta kinevezését. A VI. Pál által kreált
18 bíboros közül hárman vannak még vá-
lasztói életkorban. A testület dékánja
2002. november 30 óta Joseph Ratzinger
bíboros, a Hittani Kongregció prefektusa,
aldékánja pedig Angelo Sodano bíboros,
vatikáni államtitkár. A legtöbb bíboros –
szám szerint 34 – Olaszországból szárma-
zott. Második helyen állt az Amerikai
Egyesült Államok 13, majd Németország
8 bíborossal. A testület tagjai az öt földrész
64 országából származnak. A legnagyobb
részarányban a 109 választó közül 52 fővel
Európa van jelen. A szerzetesrendek közül
a jezsuiták adták a legtöbb, mégpedig 8 bí-
borost az egyháznak, majd a ferencesek és
a szaléziek következtek 6, illetve 5 kardi-
nálissal. A legutóbbi kinevezések – azaz
2001 óta – 20 bíboros hunyt el, és tizenha-
tan töltötték be 80. életévüket.

(Forrás: Hídlap, Esztergom és Vidéke)

Foto: Benedek Attila

Erdő Péter prímást bíborossá nevezte ki II. János Pál pápa
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Mi lesz a kiégett lakásokkal?

A párkányi toronyháztűzben kiégett öt lakás felújítása az
eredeti elképzelésekhez képest jóval bonyolultabb és mára
már egyértelművé vált, hogy a tulajdonosok belátható időn
belül nem költözhetnek vissza otthonaikba.

„A felújítás költségeit közvetlenül a tűz után három millió ko-
ronára becsülték . Akkor azonban nem számoltak olyan széles-
körű munkálatokkal, amelyeket a falak és mennyezet statikai
megbízhatatlansága miatt kell elvégezni” – közölte Július
Rapavy a lakáskezelő vállalat igazgatója. A statikai szakvéle-
mény után már 5,8 millió  koronára becsülik a teljes felújítást.
Ebből mintegy 800 ezer koronát tesznek ki azok a költségek,
amelyek a bérházban lévő többi lakást is érintik (a villanyvezeték
felújítása, ellenőrzése, festés, a felújítás tervdokumentációja,
a felvonó javítása és egyéb költségek). 

Jelenleg a legnagyobb gondot a szükséges pénz előteremtése
jelenti. Közadakozásból 654 ezer koronát sikerült összegyűjteni.
Jelentősebb összegekkel a következők járultak hozzá a gyűjtés-
hez: 100-100 ezer koronával a Mitták család, a Kappa Štúrovo Rt
és a Kappa Obaly Štúrovo Rt, 20 ezer koronával a JCP Izolácie,
69 628.– korona a papírgyár területén lévő üzemek alkalmazotta-
itól. 31 ezer koronával a muzslaiak  is adakoztak, a párkányi kép-
viselőtestület tagjai pedig egyhavi járandóságukról mondtak le a
károsultak javára. A város és a biztosító társaság fél-fél milliót
adott, a lakáskezelő vállalat felújítási alapjából pedig 380 ezret
különítettek el  – ez összesen 2.034 000.– korona. Tehát még 3,8
millióra volna szükség. Öt családra lebontva ez 760 ezer korona.
Ezen a pénzen Párkányban már egy új háromszobás lakást lehet
vásárolni! Egyébként az egyik tűzkárosult család szociális se-
gélyből tengeti életét, és a többi sem dúskál a javakban.  A közel-
jövőben pályázat útján választják ki a kivitelezőket. A teljes fel-
újítás viszont a jövő zenéje. Egyelőre elég reménytelennek lát-
szik a további 3,8 millió korona előteremtése. A tűzkárosultak
a szakmunkásképző kollégiumában várják sorsuk jobbra fordu-
lását.

Oravetz Ferenc

Az Esztergomi Polgári Körök november 14-én a Mindszenty
József Római Katolikus Általános Iskola tornacsarnokában jól
sikerült jótékonysági estet rendeztek a párkányi tűzkárosultak
megsegítésére. 

A mintegy kétszáz nézőt esztergomi és párkányi művészek
szórakoztatták. A rendezvényt dr. Pálinkás József, a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség Kulturális Tagozatának elnöke,
volt oktatási miniszter nyitotta meg. „A Szeretet és a segítő
szándék több annál, mint amit az összegyűjtött pénz kifejez.
Összefogással, szolidaritással sok mindent el tudunk érni”–
hangsúlyozta Pálinkás József.    

A fellépők között volt az Esztergomi Néptánccsoport, a Car-
men Táncművészeti és Sporttánc Egyesület, Vereczkei Beáta
és Vereczkei Attila, Horányi László színművész, a Legyetek
jók, ha tudtok musical gyermekszereplői, a Kisbojtár gyer-
mektánccsoport, a Csemadok alapszervezetének Szivárvány
énekkara és a Ady Endre Alapiskola citerazenekara.

A nézők közül sokan a belépőjegyen felül is adakoztak. A
rendezők csupán annyit árultak el, hogy várakozáson felüli
összeg gyűlt össze. E nemes gesztus ékes példája a térségen be-
lüli, határon átívelő összefogásnak. A jótékonysági rendez-
vény fővédnöke Meggyes Tamás, Esztergom és Ján Oravec,
Párkány polgármestere voltak. 

-OF-

Čo bude s vyhorelými bytmi?

Rekonštrukcia vyhorelých bytov v štúrovskom činžiaku je
oveľa zložitejší problém, ako by sa to na prvý pohľad zdalo.
Teraz je už jednoznačné, že postihnutí majitelia v dohľadnej
dobe nebudú môcť sa vrátiť do svojich domovov.

„Hodnotu rekonštrukčných prác tesne po požiari odhadli na
tri milióny korún. Vtedy, ale nepočítali s prácami, ktoré bude
potrebné previesť na odstránenie statických chýb múrov a stro-
pov“ – oznámil Július Rapavý, riaditeľ bytového podniku.
Úplná rekonštrukcia podľa dnešného odhadu bude stáť asi 5,8
mil. korún. Z toho 800 tisíc činia tie úpravy a opravy, ktoré súvi-
sia s ostatnými bytmi v činžiaku (obnova a výmena elektrického
vedenia, revízia, maľba, projektová dokumentácia rekonštruk-
cie, oprava výťahu a iné výdavky).

Najťažšou úlohou je teraz získať potrebné financie. Výsledok
verejnej zbierky je 654 tisíc korún. Najvýznamnejší darcovia
boli: po stotisíc korún rodina Mittákovcov, Kappa Štúrovo a.s.
a Kappa Obaly Štúrovo a.s. 20 tisíc prišlo od JCP Izolácie,
69.628.-Sk vyzbierali zamestnanci podnikov v areáli celulózky,
Mužla prispela sumou 31 tisíc korún, členovia poslaneckého
zboru mesta sa zriekli svojej celomesačnej odmeny v prospech
postihnutých. Mesto a poisťovňa prospeli každý s pol milióno-
vou sumou. Z fondu opráv bytového podniku sa vyčlenilo 380
tisíc korún. Spolu to činí 2.034 000.– korún. Chýba teda ešte 3,8
miliónov. Prerozdelené na päť postihnutých rodín to znamená
760 tisíc korún na každú z nich. Za takúto sumu v Štúrove je
možné kúpiť nový trojizbový byt! Mimochodom jedna z postih-
nutých rodín živorí len zo sociálnej podpory a ani ostatné
nepatria k zámožnejším. V blízkej budúcnosti formou verejného
obstarávania sa vyberú dodávatelia. Úplná rekonštrukcia je
v nedohľadne. Pozbierať potrebných 3,8 miliónov sa zdá byť
neriešiteľnou úlohou. Postihnutí zatiaľ čakajú na lepšie časy na
internáte Odborného učilišťa.

F. Oravetz

(Preklad: Lukács Žigmund)

Jótékonysági est Esztergomban

Občianske spolky v Ostrihome 14.novembra v telocvični
Katolíckej základnej školy Józsefa Mindszentyho usporiadali
vydarený dobročinný večierok v prospech Štúrovčanov postih-
nutých požiarom.

Asi dvesto prítomných divákov zabávali ostrihomskí a štúrov-
skí umelci a skupiny. Večierok zahájil pán József Pálinkás pred-
seda Kulturálnej sekcie Občianskeho združenia FIDESZ-u,
bývalý minister kultúry MR. „Láska k ľuďom a ochota pomáhať
postihnutým znamenajú je viac ako zozbierané peniaze.
Súdržnosťou a solidaritou môžeme dosiahnuť veľmi veľa.“ –
zdôraznil József Pálinkás.

Medzi účinkujúcimi vystúpila ľudová tanečná skupina mesta
Ostrihom, tanečná skupina Carmen, Beáta a Attila Vereczkei,
herec László Horányi, detskí divadelníci Hradného divadla,
Kisbojtár, spevokol ZO Csemadoku v Štúrove a citarový súbor
Základnej školy Endre Adyho. Z divákov viacerí prispeli na
tento účel aj sumou nad cenou vstupeniek. Presnú sumu uspo-
riadatelia neprezradili, prezradili len toľko, že sa jedná o pekný
obnos. Tento šľachetný skutok je skvelým príkladom nezištnej
cezhraničnej spolupráce v našom regióne. Patronát nad podu-
jatím niesli Tamás Megyes a Ján Oravec, primátori Ostrihomu,
resp. Štúrova.

F. Oravetz 

(Preklad: Lukács Žigmund)

Dobročinné podujatie v Ostrihome
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Közvetlenül a városháza mögött, a Vámházköz 2 alatt található
volt iskolaépület ad majd otthont a leendő Párkányi Múzeumnak és
a „Hídőr“ alkotóműhelyének. Az épületen belül három teljesen kü-
lönálló rész lesz kialakítva, amelyek három célt fognak szolgálni.
Az épület jobb oldali szárnyában kap helyet a Hídőr, ill. különállóan
avárosi hivatal néhány irodája, ahátsó felében pedig a régóta áhított
múzeum kap otthont. Az átalakítási munkálatok még javában foly-
nak, de értesüléseink szerint az épületet a jövő év elején át lehet adni
rendeltetésének. Az előkészületekről Himmler György, a kulturális
bizottság elnöke és Halasi Tibor, a VMK igazgatója tájékoztatott. 

A „Hídőr” tulajdonképpen egy alkotóműhely, ahol a világ min-
den tájáról érkező művészek-tudósok néhány hónapos itt tartózko-
dás, alkotómunka után fognak cserélődni, az alkotásaikat pedig
a városra hagyják. A Hídőr program költségeit a városunkból el-
származott – Svájcban élő – Frühauf Károly  biztosítja majd. A
program pályázata „Artist/Scientist in Residence“ címmel nemzet-
közi művészeti és tudományos körökben került meghirdetésre és
jelentős visszhangra talált – eddig több mint húsz alkotó jelentke-
zett a felhívásra. Az első Hídőr a jövő év elején kezdheti meg köz-
hasznú működését. A hídátadáskor megálmodott projekt (ünnepi
Híd-számunkban 2001. októberében részletes interjút közöltünk a
tervezetről – a szerk.megj.) most tehát végre útjára indulhat –
mondja Himmler György. 

Halasi Tibortól megtudtuk, hogy a múzeumot az eredeti tervek
szerint idén szeptemberben, a hídünnep keretében kellett volna át-
adni, de előre nem látható okok miatt  csúsztak a munkálatok.
A múzeumban három nagyobb termet (helytörténeti-,  néprajzi– és
időszakos kiállítóterem)   szeretnének stílusosan berendezni.
A helytörténeti terem Párkány és térsége történelmét fogja bemu-
tatni az ókortól egészen napjainkig. Akiállító vitrinek már elkészül-
tek, de a rendelkezésre álló kiállítási anyagot még részben fel kell
tölteni. Az anyaggyűjtés szempontjából elsősorban Bartusz Gyula,
Dávid Mihály, Dávid Márta és Batta Jolán önzetlen segítségét kell
megemlíteni. A muzslai székhelyű Jövő 2000 Alapítvány részéről
viszont Mészsáros Béla és Góra Sarolta segítsége, tapasztalata volt
nélkülözhetetlen. Ők a közelmúltban kidolgozott és benyújtott pá-
lyázat elkészítésében segédkeztek. A VMK ugyanis a Muravidék
Baráti Kör Kulturális Egyesülettel közösen, augusztusban 20 000
eurós összegre nyújtott be pályázatot az ún. kis projektumok alapjá-
ból (5000–től 50 000 euróig lehetett pályázni és a tervezet összkölt-
ségének 90%-a volt kérhető. Önrészként a múzeum épületét jelöl-
ték meg pályázók – a szerző megj.).  A pályázat kedvező elbírálása
esetén a kapott pénzből a múzeum berendezéseit és bútorait szeret-
nék megvenni. 

Anéprajzi terem főleg akurtaszoknyás falvak néprajzi hagyomá-
nyait, életmódját a paraszti élet eszközeit fogja bemutatni. Halasi
Tibor szerint gazdag néprajzi anyag (rokka, guzsaly, gereben, tek-
nők, asztalok, székek, szövőszék, babakelengye, férfi-, női viselet
stb.) gyűlt össze elsősorban adományokból, de sok tárgyat a VMK
vásárolt meg. Remélhetőleg a meglepetés erejével hat majd a fából
készült babakocsi. Egyébként Horváth Béla, az Esztergomi Vár-
múzeum igazgatója, Horváth István, a  Balassa Múzeum igazgató-
ja, továbbá a nyitrai és az érsekújvári múzeumok igazgatói is meg-
ígérték, hogy segítséget nyújtanak a néprajzi szoba anyagának fel-
töltéséhez. 

Az időszakos teremben különböző kiállításokat és történelmi jel-
legű előadásokat szándékoznak szervezni. Tíz év alatt számos érté-
kes festmény került avárosi galéria birtokába, amelyeket helyszűke
miatt jelenleg a padláson tárolnak. A hosszú összekötő folyosón
ezekből a festményekből egy állandó kiállítást szeretnének „össze-
hozni”. Halasi Tibor elárulta, hogy az épület alatt egy nagyszerű
pince található, amelyet kis ráfordítással rendbe lehetne hozni. Dé-
delgetett álma egy pincemúzeum kialakítása.

Oravetz Ferenc

V Štúrove za radnicou v uličke Pri colnici č. 2 sa nachádza
stará školská budova – miesto budúceho štúrovského múzea,
resp.rezidencie „Strážcu mosta“. V samotnej budove budú tri
ustanovizne. V pravom krídle budovy bude umiestnený
„Strážca mosta“ , resp. niekoľko kancelárií mestského úradu,
a v zadnej časti bude dávno vytúžené mestské  múzeum.
Rekonštrukcia prebieha v plnom prúde, ale kolaudácia bude
reálna začiatkom januára. O priebehu prípravných prác sme
sa informovali u Juraja Himmlera, predsedu komisie kultúry
MZ a Tibora Halasiho, riaditeľa Mestského kultúrneho stre-
diska. 

Ustanovizeň „Strážca mosta“ je vlastne priestor uspôsobe-
ný pre umelcov-vedcov, ktorí sa tu budú sporadicky striedať
po niekoľkých mesiacoch, s podmienkou, že tu vytvorené diela
prenechajú mestu. Celý program Strážcu mosta bude finančne
zabezpečovať Karol Frühauf, rodák zo Štúrova, ktorý žije
vo Švajčiarsku. Projekt bol vyhlásený pod názvom
„Artist/Scientist in Residence“  v medzinárodnom merítku
a stretol sa s významnou odozvou – doposiaľ sa do projektu
prihlásilo vyše dvadsať tvorcov z celého sveta. Prvý „Strážca“
môže začať svoje pôsobenie od začiatku budúceho roka.
Projekt, ktorého nápad sa zrodil v čase rekonštrukcie mosta (v
našom mimoriadnom vydaní v októbri 2001 sme uverejnili
podrobné interview o projekte – pozn.red.) môže byť konečne
odštartovaný – informoval nás Juraj Himmler.

Podľa predbežných plánov múzeum malo byť otvorené už
v septembri z príležitosti Osláv mosta, ale vyskytli sa nepred-
vídané okolnosti, ktoré tento termín oddialili – hovorí Tibor
Halasi. Samotné múzeum bude mať tri väčšie miestnosti:
jednu pre regionálne dejiny, jednu pre národopisnú expozíciu
a jednu pre príležitostné výstavy. Sieň regionálnych dejín
bude demonštrovať dejiny Štúrova a jeho okolia od staroveku
až dodnes. Výstavné vitríny sú už hotové, treba ich len naplniť
materiálom, ktorý je už k dispozícii. Zozbierať exponáty
pomohli predovšetkým Július Bartusz, Mihály Dávid, Marta
Dávidová a Jolana Battaová. Zo strany mužlianskej Nadácie
Budúcnosť 2000 poskytli nám cennú pomoc Vojtech Mészáros
a Šarolta Górová pri vypracovaní grantového projektu. Spolu
s občianskym združením Muravidék Baráti Kör totiž v auguste
požiadali o grant v hodnote 20 000 eur. (V tejto kategórii boli
ponúknuté konkurzné možnosti od 5 do 50 tisíc eur, s tým, že
nutná spoluúčasť má byť 10%). Potrebná spoluúčasť je krytá
hodnotou samotnej budovy. Keď mesto žiadaný grant získa,
kúpi sa z nej zariadenie múzea.

Národopisná časť múzea bude dokumentovať predovšetkým
bohaté ľudové tradície tzv. dedín s krátkymi sukňami a sedliac-
ky spôsob života v minulosti. Podľa Tibora Halasiho už teraz
je nazbieraný cenný materiál (kolovrátky, vretená, hrebene na
česanie konope, korytá, stoly, stoličky, tkáčsky stav, kroje
mužské a ženské, atď.) Pochádzajú čiastočne od darcov, no
niektoré exponáty kúpilo MsKS. Asi unikátny exponátom bude
drevený detský kočík. Inak riaditelia ostrihomských múzeí,
ako aj riaditelia nitrianskeho a novozámockého múzea
prisľúbili pomoc pri doplnení národopisnej expozície.

V tretej sieni budú príležitostné výstavy a prednášky s histo-
rickou tematikou. Mestská galéria už desať rokov existuje a za
toto obdobie získalo veľa cenných obrazov, ktoré sú uložené
v depozitári na povale. Tieto obrazy by mohli umiestniť na
dlhej spojovacej chodbe múzea. Riaditeľ MsKS prezradil aj to,
že pod budovou sa nachádza veľká pivnica, ktorá by sa mohla
využiť ako pivničné múzeum. 

F. Oravetz

(Preklad: Lukács Žigmund)

Onedlho sa zrodí múzeumMegnyílik a múzeum
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Az elmúlt tanév iskolánkon különbözött a korábbiaktól, hi-
szen mindössze két osztály érettségizett. Mindkét osztály anyolc-
éves tagozatot fejezte be. Ennek oka az alapiskolákat érintő ko-
rábbi intézkedés volt, amikor is a kötelező tanulmányi időt nyolc
évről kilencre emelte az oktatási törvény. Tavalyi végzőseink
afőiskolai felvételiken kitűnően helytálltak. Íme az eredmények:

Aszlovák tanítási nyelvű 8.B osztályban (osztályfőnökük PaedDr.
Kaplán Peter) 18 diák érettségizett, közülük 12 (66%) jelentkezett
különböző szlovákiai, ill. csehországi főiskolára. Valamennyiük
helyt is állt a felvételiken. A választott szakok: műszaki, tanári, köz-
gazdaság, állatorvosi, erdészeti, természettudományi. 

A magyar tanítási nyelvű 8.E osztály (osztályfőnökük Csicsay Sa-
rolta) 29 diákja közül 24 jelentkezett főiskolára (83%). Itt aválasztott
főiskolák között szlovákiai és magyarországi felsőoktatási intézmé-
nyek voltak. Ajelentkezettek 83%-a, vagyis 20 diák állt helyt a felvé-
teliken. A választott tanulmányi szakok rendkívül sokrétűek: filozó-
fia, idegen nyelvek, közgazdaságtan, tömegtájékoztatás, természet-
tudományok, jog, külkereskedelem, stb. Érdekes, hogy a diákok kö-
zül az orvostudományi egyetemeket senki sem választotta! Ami még
érdekes: egy diák zeneművészeti szakon folytathatja tanulmányait.
Minden sikeresen felvételiző volt diákunknak gratulálunk és sikeres
főiskolai tanulmányokat kívánunk, azoknak pedig, akiknek az idén
nem sikerült, kívánjuk, hogy ne veszítsék el kedvüket, tartsanak ki,
jövőre biztosan  sikerül. Azoknak pedig, akikre az érettségik és felvé-
telik idén várnak üzenjük: Tanulni kell, mert tanulni megéri. Erre ma-
gatok is rájöttök, s minél hamarabb – annál jobb!

PaedDr. Slabáková Kornélia, nevelési tanácsadó

(Ford.: Lukács Zsigmond)

Minulý školský rok 2002/03 bol na našej škole výnimočný tým,
že maturovali len dve triedy osemročného štúdia. Dôvodom
toho, že sme nemali triedy štvorročného štúdia, bol prechod na
9-ročnú základnú školu. Naši vlaňajší maturanti zvládni prijí-
macie skúšky na vysokoškolské štúdium na jednotku. 

V 8.B triede (tr. prof. PaedDr. Peter Kaplán) študovalo 18
žiakov, z nich 12  žiakov (66%) podalo prihlášku na rôzne univer-
zity na Slovensku a v Českej republike. Všetci títo žiaci boli úspeš-
ní na prijímacích skúškach (100%-ná úspešnosť). Zameranie:
technika, učiteľstvo ekonómia, veterin. lekárstvo, prírodné vedy,
lesníctvo.

Zaujímavosť: na právo sa neprihlásil  ani jeden študent.
V 8.E triede (tr. prof. Mgr. Sarolta Csicsay) študovalo 29

žiakov, z nich 24 (83%) podalo prihlášku na univerzity na
Slovensku a v Maďarsku. 20 žiakov (83%) úspešne zvládlo prijí-
macie skúšky. Zameranie je veľmi rôznorodé: filozofia, jazyky,
ekonómia, komunikácia, prír. vedy, medzinárodný obchod,
právo.

Zaujímavosť: na medicínu sa nikto nehlásil. V tejto triede bol
všeobecne menší záujem o prírodné vedy.

Výnimočnosť: jeden študent bol prijatý na odbor hudobné skla-
dateľstvo (Budapešť).

Všetkým prijatým študentom srdečne gratulujeme a želáme
mnoho úspechov v štúdiu. Tým neprijatým želáme chuť a vytrva-
losť skúsiť to znova. Našim tohtoročným maturantom len stručný
odkaz: učiť sa treba, a učiť sa oplatí. Prídete na to sami, čím skôr,
tým lepšie pre Vás!

PaedDr. Kornélia Slabáková

vých. poradkyňa

A gimnázium végzőseinek sikerei Úspechy maturantov gymnázia

Deň otvorených dverí! 
Riaditeľstvo Gymnázia v Štúrove oznamuje verejnosti, že dňa

2.12.2003  od  8.00 – 11.30 hod. sa uskutoční 
„Deň otvorených dverí“ pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

Záujemcovia o štúdium na gymnáziu majú možnosť
sa zúčastniť na vyučovacích hodinách, získať  bližšie 

informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

Mgr. Ján Bobor, riaditeľ školy

Nyitott kapuk napja!
A Párkányi Gimnázium Igazgatósága ezúton értesíti a

nyilvánosságot, hogy 2003. december 2-án 8.00 – és 11.30
között iskolánkon „Nyitott kapuk napját“ tartunk 

az alapiskola kilencedikes diákjai részére.
A gimnáziumi tanulmányok iránt érdeklődők részt vehetnek

a tanítási órákon és tájékoztatást kaphatnak az iskolánk által
nyújtott tanulmányi lehetőségekről.

Bobor János, igazgató

Je dvojnásobným

vicemajstrom Sloven-

ska v rýchlostnej kano-

istike v roku 2003.

– Si vynikajúcim

žiakom 7. ročníka ZŠ,

úspešný riešiteľ zeme-

pisnej olympiády, býva-

lý člen divadelného

súboru. Ako si sa dostal ku kanoistike?

– Ako tretiaci sme boli v lodenici na behu

olympijského dňa. Tu nás „veľkí“ kanoisti

povozili na turistických kanojkách. Viacerým

sa nám to zapáčilo a asi dvadsiati sme sa pri-

hlásili do oddielu. Začiatky boli ťažké, pár-

krát sme sa vykúpali, ale teraz nás už kajak

poslúcha. Zostali sme len dvaja s Radimom.

– Neľutuješ napríklad divadlo?

– Hodiny strávené v lodenici a na vode

neľutujem, pretože to, čo mi dala kanoistika –

vytrvalosť, húževnatosť by som nikde inde

okrem športu nezískal.

– Aké úspechy máš za sebou?

– Dvakrát druhé miesto na M-SR, víťaz

Slovenského pohára vo dvojkajaku, víťazstvá

v Trenčíne, Novákoch, na Zelenej vode.

Veľmi cenné je tretie miesto na pretekoch

v Maďarsku a 4. na Medzinárodných maj-

strovstvách Moravy.

– Ako si spokojný so svojím výkonom v

uplynulom roku?

– Celkovo by som aj bol, no mrzí ma, že som

neobstál k spokojnosti svojej a trénera na

Majstrovstvách Slovenska, kde vlastnou chy-

bou som vyšiel zrytmu a tak som prišiel o titul.

– Čo ti pomohlo vpríprave?

– Veľký objem najazdených kilometrov

adobrá technická príprava.

– Tvoje ciele?

– Budúci rok budem ešte náročnejší, pre-

chádzam do vyššej kategórie i na dospelácku

loď. Pretekať budem už aj v šprintoch, čo mi

vyhovuje. Mám cieľ získať titul M-SR.

– Ktoré chvíle sú najradostnejšie?

– Keď nakladáme lode na preteky a samo-

zrejme na stupňoch víťazov po dobre zajazde-

nom preteku. Vtedy zabúdam ina trpké chvíle

ťažkého tréningu – často i za nepriaznivého

počasia.

– Ktorá vlastnosť je pre vodáka

najdôležitejšia?

– Svedomitosť, vytrvalosť, pevná vôľa.

– Tvoja hierarchia hodnôt?

– V prvom rade zdravie, mier ablahobyt.

– Veľa úspechov v škole i športe!

-JK-

Na kus reči s Tomášom Fischerom



Vidékünkön a nyolcvanas évektől több településen is tervbe vették
tájházak, néprajzi szobák létesítését. Fűrön 2002-ben nyitott egy
többfunkciós faluházat a község, Kéménden pedig egy magánjellegű
néprajzi szoba megnyitására került sor tavaly. Hosszú vajúdás után
végre az Ipoly mentén is sikerült megnyitni az első tájházat, amely
egyben közösségi ház is, mégpedig Szalkán. Itt is rengeteg összegyűj-
tött anyag volt a kilencvenes évek elején, de a tárgyak sok esetben vis-
szakerültek gazdáikhoz vagy elkallódtak. Az összegyűjtött anyag
közkinccsé tételére végül a tavaly megalapított Ipoly menti Kulturális
és Turisztikai Társulás vállalkoztt Dikácz Zsuzsanna vezetésével. Ők
tudatosították, hogy egy élő tájház beindítása jelentős turisztikai von-
zóerő lehet. Így alig fél éves átalakítási és anyaggyűjtési munka után
október végén Szalkán megnyithatták a járás első tájházát, amely kül-
lemében is igen tetszetős. A megnyitón Dikácz Zsuzsanna mellett a
megjelent vendégek is méltatták a tájházat: Varga Sándor, az Illyés
Közalapítvány alkuratóriumának titkára, Pogány Erzsébet, a Szövet-
ség a Közös Célokért központi irodájának igazgatója, Dániel Erzsé-
bet , a Csemadok TV elnöke, és Valasek Árpád, a község polgármes-
tere. Az udvaron hangulatos régi kukoricafosztást rögtönzött a folk-
lórcsoport, de szép szavalatokkal, népdallal is köszöntötték a helybé-
liek az új létesítményt. Vanda Károly, szalkai plébános felszentelte és
megáldotta a házat. Miközben a nagyszámú közönség megtekintette
az egykori lakáskultúra értékeit: a tisztaszobát, a pitvart és a hátsó há-
zat, a kamrában az eredeti beépített tűzhelyen főzték a vendégmarasz-
taló finomságokat. Az udvaron megépített kemencéből pedig ki-ki
megkóstolhatta a finom kuglófot, és a tejfölös lepényt. A jó házipálin-
ka és a finom szalkai bor sem hiányozhatott.

A tájház novembertől minden nap várja a látogatókat (10.00 –
16.00 óráig). A látogatók a házban megismerhetik a régi mestersége-
ket a még élő ügyes kezű mesteremberektől. Természetesen rendelni,

vásárolni is lehet az elkészült áruból, sőt a kemencében sült finomsá-
gokat is meg lehet kóstolni. 

Hetente két alkalommal itt nyújthatják be Magyar Igazolvány ké-
relmüket is az érdeklődők.

A ház megvásárlásához jelentős összeggel járult hozzá az Illyés
Közalapítvány, működését pedig a Szövetség a Közös Célokért köz-
ponti irodája segíti, Munkaerő biztosításával a község járult hozzá je-

lentős mértékben az építési munkákhoz. A tájház létrehozásáért
Dikácz Zsuzsannát illeti a legfőbb elismerés.

Érdemes elmenni Szalkára, akár egy hétvégi program keretében is,
amikor játszóházzá alakul a tájház, ahol a gyerekek szőhetnek, fon-
hatnak, ismerkedhetnek a mesterségekkel.

Dániel Erzsébet
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Megnyílt a szalkai tájház

Az Érsekújvári székhelyű Regionális Művelődési Központ
/RMK/ élén  már több mint egy éve Stugel Tibor pedagógus áll,
akit leginkább a VÁNDOR Együttes vezetőjeként ismernek kör-
nyékünkön. Ebben az évben az intézmény komoly átszervezés
alatt áll, ugyanis több járás régionális szintű múvelődési intézmé-
nyét csatolták az érsekújvári központhoz. Ez azt is jelenti, hogy
több nagyobb városban kihelyezett irodái lesznek a központi inté-
zetnek. Nyitrán már működik, Ipolyságon, Zselízen és Párkány-
ban  január elsejétől szintén lesznek irodáik. Ezt természetesen új
programokat és gazdagabb kulturális életet is jelent régiónkban. A
RMK, valamint a Csemadok Területi Választmánya, és a Szabad-

időközpont, mint társrendezők december 20 –án megrendezik az
első Ádventi Játszóházat, ahol a családok közös foglalkoztatását
tervezik a népi mesterekkel. Lesz majd ádventi koszorú készítés,
szalma és csuhéfonás, agyagformálás, tánctanítás, népi ételek
kóstolója. Természetsen mindez díjmentesen. Helyszín: a párká-
nyi Szabadidőközpont – 10.00 – 16.00 óra között. A táncházban a
párkányi Varjos Zenekar húzza majd a talpalávalót. A rendezők
szeretettel várják a gyermekeket szüleikkel egyetemben és min-
den további érdeklődőt. 

Dániel E.

Halloween cez jesenné prázdniny
29. októbra si štúrovské deti prišli na svoje. Ich radosť z jesen-

ných prázdnin bola o to väčšia, že mali možnosť na pár hodín
uniknúť z reality do sveta duchov a strašidiel. CVČ totiž pre ne
pripravilo halloweenskú zábavu, ktorá začala zhotovovaním
tekvíc, svetlonosov. Šikovné detské ruky vyčarili z tekvíc výtvory
hodné obdivu. Vyše dvadsať svetlonosov svetielkovalo pred
budovou CVČ a okoloidúci chodci mali možnosť obdivovať túto
krásu po celý večer. Bolo ťažké vybrať tú najkrajšiu tekvicu, no
napokon si víťazstvo odniesli piataci pod vedením Lacka
Vavreczkého. Odmenené boli však všetky zúčastnené deti.
Halloweenská zábava pokračovala sledovaním „strašidel-
ného“ filmu a skončila diskotékou, ktorú viedol Róbert Varga.

Najbližšie prázdninové prekvapenie pripravuje CVČ na
Vianoce. Tradičnými sa stávajú „Centrácke čertoviny“ ktoré
zabezpečia pestrý program počas vianočných prázdnin pre deti
všetkých vekových kategórií. SLEDUJTE PONUKOVÉ
PLAGÁTY CVČ NA DECEMBER!

CVČ

„Szellemek” ünnepe
Október 29-én a gyerekek öröme nem csak az őszi szünetnek

szólt. A párkányi szabadidőközpontban egy kellemes, estébe nyúló
délutánt tölthettek el „Halloweent” ünnepelve. A legfontosabb kel-
léket, a világító töklámpásokat  természetesen a gyerekek maguk
készíthették el. Több mint húsz ötletesnél-ötleteseb töklámpás ké-
szült sötétedésig. Az esti órákban a járókelők megcsodálhatták
a szabadidőközpont előtt világító töklámpásokat. Nehéz volt el-
dönteni melyik közülük a legszebb. Végülis L. Vavreczky ötödikes
diák és csapata vitte el a pálmát. Természetesen senki nem távozott
üres kézzel, minden résztvevő jutalomban részesült. Az estének ez-
zel még nem volt vége. A „borzongást” kedvelők egy izgalmas, hal-
loweeni történetet néztek meg. Az estet Varga Róbert által vezetett
diszkó zárta.

A párkányi szabadidőközpont a téli szünetre is érdekes progra-
mokkal készült „Karácsonyi ördöngősségek 2003” címmel. Min-
den korosztály megtalálhatja bennük a kedvére való szórakozást,
ezért FIGYELJÉTEK DECEMBERI PROGRAM KÍNÁLA-
TUNKAT!

Szik

Ádventi Játszóház

Megelevenedik a tájház
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My, účastníci konferencie usporiadanej v Štúrove z príležitosti
320. výročia Parkanskej bitky, po ukončení rokovania žiadame
samosprávy mesta Štúrova a Ostrihomu, ako aj civilné organizá-
cie činné na území oboch družobných miest, zainteresované
a angažované pre túto vec, aby koordinovanou súčinnosťou pod-
porovali kultiváciu spomienky tohto víťazstva mimoriadneho
významu, a aby použitím starších užitočných nápadov vytvorili
možnosť postavenia dôstojného pomníka na území mesta Štúrovo.
Naša žiadosť a náš návrh možno zdôvodniť nadväzne na prednáš-
ky odznelé na konferencii takto:

Armády združené do Svätej aliancie pápeža Innocenta XI, ďalej
nemecko-rímskeho cisára a uhorského kráľa Leopolda I., ako i
poľského kráľa Jána Sobieskeho III. dosiahli 9. októbra 1683 nad
vojskami dobyvačnej  tureckej ríše skvelé víťazstvo po krvavej
bitke pri Parkane.

V histórii Parkanu toto víťazstvo bolo najvýznamnejšou uda-
losťou, ktorej následky pozitívne ovplyvnili pomer síl. Po dobití
palisádovej pevnosti v Parkane kresťanské vojská po trojdennom
obliehaní dňa 28. októbra dobili aj ostrihomský hrad. Sila doby-
vateľov bola zlomená. Po troch rokoch padol aj Budín, okupanti
boli prinútení na útek z Uhorska. Skončila sa 150 rokov trvajúca
cudzia nadvláda, krajina sa oslobodila, Európa sa zachránila
pred osmanským nebezpečenstvom.

Pomník, ktorý má byť stvárnený na vysokej umeleckej úrovni a
doplnený tabuľou, ktorá udalosť stručne popisuje vo viacerých
jazykoch, musí hlásať krajine a svetu odkaz nehynúcej platnosti:
právo na nezávislosť ľudí, žijúcich na svojej rodnej zemi, účinnosť
medzinárodnej zomknutosti uskutočnenej kresťanskými armáda-
mi, verbovanými zo synov mnohých národov a všeobecne pravdu
idey chcenia života, vytrvalosti a lásky k vlasti. 

Účastníci konferencie, Štúrovo, 18. október 2003

Mi, a párkányi csata 320. évfordulója alkalmából Párkányban
rendezett konferencia résztvevői a tanácskozás végeztével felkér-
jük Párkány és Esztergom város önkormányzatait, valamint a két
testvérváros területén működő, az ügyben érdekelt és elkötelezett
civil szervezeteket, hogy egyeztetett összefogással támogassák
a rendkívüli jelentőségű diadal emlékének ápolását, és a régebbi
hasznos ötletek felhasználásával teremtsék meg egy méltó emlék-
mű felállításának lehetőségét Párkány város területén. Kérésünk
és javaslatunk a konferencián elhangzottakhoz kapcsolódóan tö-
mören így indokolható:

A XI. Ince pápa, I. Lipót német római császár és magyar király,
valamint III. Sobieski János lengyel király Szent Szövetségbe tö-
mörült hadai Párkány mellett 1683. október 9-én öldöklő küzde-
lem után fényes győzelmet arattak a hódító török birodalom sere-
gei fölött. Párkány történetében ez a diadal volt a legjelentősebb
esemény, amelynek következményei pozitív hatással voltak az
erőviszonyok alakulására. A párkányi Sánc-erődítmény elfogla-
lása után a keresztény hadak három napos ostrommal, október 28-
án bevették Esztergom várát is. A hódítók ereje megtört. Három
év múlva elesett Buda, a megszállók menekülni kényszerültek
Magyarországról. Véget ért a 150 évig tartó idegen uralom, fel-
szabadult az ország, megmenekült Európa az oszmán veszede-
lemtől.

A felállítandó emlékműnek magas szintű művészi megformá-
lásával és az eseményt több nyelven tömören leíró táblával ország
világ előtt hirdetnie kell a párkányi csata múlhatatlan érvényű
üzenetét: a szülőföldjükön élő emberek jogát a függetlenségre,
a sok nemzet fiaiból toborzott keresztes haderő által megvalósí-
tott nemzetközi összefogás hatékonyságát, és általában az élni
akarás, a kitartás és a hazaszeretet eszméinek igazságát.

Akonferencia résztvevői, Párkány, 2003. október 18

Memorandum
a párkányi csata emlékének méltó megörökítéséről

Memorandum
o dôstojnom zvečnení pamiatky Parkanskej bitky

Új elnök a regionális civil parlament élén

Október 11-én Esztergomban tartotta parlamenti közgyűlését
az Ister–Granum Civil Parlament Egyesület. A közgyűlés ös-
szehívását két tényező indokolta. Egyrészt a Komárom-Eszter-
gom Megyei Bíróság több ponton is kifogásokat emelt az egye-
sület alapszabályával kapcsolatban. Elsősorban a dokumentum
területen kívüliség szempontjából problematikus passzusainál
javasolt módosításokat az eljáró bírónő. Ezeket a módosításo-
kat szinte egyhangúlag fogadta el a közgyűlés.

Másrészt személyi változásokra is sor került. Személyes el-
foglaltságaira hivatkozva Mészáros Emese (Ister-Granum Ifjú-
sági Klub, Párkány) választmányi tagságáról, Naszák István
(Gerecse Tájvédő és Hagyományőrző Egyesület, Lábatlan) pe-
dig elnöki pozíciójáról mondott le. A közgyűlés mindkét beje-
lentést tudomásul vette. Egyben megválasztotta a választmány
tagjai közé Csollár Petronellát (KORAVA Egyesület, Karva),
elnökül pedig a parlament létrehozása fölött kezdetektől babás-
kodó Szánássy Tamást (EU-régiós és Nemzetközi Vállalkozás-
fejlesztési Egyesület, Esztergom). A bejegyzési procedúra új-
raindításával párhuzamosan a választmány újabb tagtoborzás-
ba kezd, hiszen a régió több mint 300 egyesülete közül eddig
mindössze 51 lépett be az ernyőszervezetbe.

Ülésezet a „Borút” bizottság

Október 22-én akesztölci Gimeskö-Vin borház–étterem konferen-
ciatermében ülésezett a kisrégió idegenforgalmi és mezőgazdasági
bizottságának tagjaiból verbuválódott, ún. „Borút” bizottság.
A megjelent szakemberek az Ister-Granum régió nemzetközi borút-
jának létrehozásáról első alkalommal tárgyaltak. Gimeskövy Kár-
oly, a bizottság elnöke, aki évek óta dolgozik a borturizmus fellendí-
tésén térségünkben, negatív tapasztalatairól számolt be e téren. Abi-
zottság tagjai egyetértettek abban, hogy saját erőből, összefogással
kell kezdeményezni a borút létrehozását, hiszen az utazási irodák kí-
nálata ebben a témában telített, és egy-egy kínálati elemnek önálló-
an nem sok esélye van kiszorítani kész programcsomagokat. Az
együttes fellépés viszont önálló termékek piacra vitelét teszi lehető-
vé. A bizottság tagjai megállapodttak abban, hogy elkészítik a régió
borútkataszterét, melyben afogadóképes gazdák névsorát, elérhető-
ségét, kapacitását, szolgáltatásait gyűjtik össze. Ehhez kapcsolják az
idegenforgalmi bizottság által elkészített vonzerőleltárat és szolgál-
tatási katasztert, amelynek segítségével a konkrét túraajánlatok ös-
szeállíthatóak.

Ugyancsak határozott a grémium egy-egy pályzat elkészítéséről
és október 31-i, illetve november 3-i benyújtásáról egy magyaror-
szági és egy szlovákiai borútiroda létrehozása érdekében.

(Esztergom és Vidéke, 2003. okt. 20) 

Az Ister-Granum Eurorégió híreiből

A mentálisan sérültek és az őket támogató társulás szeretettel meghívja tagjait Mikulás napi

ünnepségére 2003. december 3-án, 14.00 órakor a Turista-szálló éttermébe.
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Mária Gembická je členkou Klubu výtvarníkov v Štúrove.
Umeniu sa intenzívnejšie začala venovať len pred niekoľkými
rokmi. Obrazy s jednoduchým a čistým videním svedčia o vrode-
nom cite pre mieru, skrývajú v sebe zrelú kompozíciu farieb.
Svojou hravosťou a veselosťou nadchli nejedného návštevníka. Pri
ich prezeraní sme mohli mať pocit, akoby už boli dávno súčasťou
nášho každodenného života. A možno práve v tom je podstata.
Priamočiare, bezprostredné prijatie videného, stotožnenie sa
s dobrosrdečným úmyslom, ktorý nám autor ponúka. Ako to
prežíva Mária Gembická? Roky nosila v sebe ukrytú túžbu a po
vnútorných súbojoch ducha a vedomia vystúpila z ústrania, pri-
pravená čeliť kritikám a prijať slová uznania.

Motívy Aleny Nothart zo Svodína sú zrkadlom umenia našich
predkov. Ľudové umenie vo svojej prostote akráse je ukryté hlboko
v nás. Aký impulz je potrebný na jeho prebudenie? Márne som
hľadala odpoveď. „Neviem prečo, jednoducho musím kresliť“ –
hovorí autorka. Tušom, voľnou rukou, so zmyslom pre detaily
a celkovú kompozíciu. Diela sa rodia inštinktívne, techniku si však
autorka zdokonaľuje pomocou grafika Jánosa Kántora, s ktorým
sa zoznámila v Medzinárodnom výtvarnom tábore vo Svodíne.
Priateľstvo prinieslo možnosť prezentácie sa v Ostrihome, veď
nikto nie je prorokom vo svojej vlasti. Ruky mi pracujú samé od
seba. Keď skončím, cítim v sebe nekonečnú radosť a uspokojenie.
Teším sa, že sa o túto radosť môžem podeliť aj s mojimi priateľmi
a blízkymi“. 

V závere novembra sme mohli spoznať tvorbu mladej nadanej
umelkyne Sylvie Czafrangó, ktorá sa výtvarníctvu venuje profesi-
onálne. Jej umelecké smerovanie predstavil Dr. Ernest Kocsis,
historik umenia. Pre každého začínajúceho umelca je príznačné ,
že hľadá sám seba vo vlastnej tvorbe. Hľadá podstatu vecí a ľudskej
existencie, čo vidieť z jej symbolicky ladených cyklov obrazov.
V štúrovskej galérii sa predstavila svojou prvou samostatnou
výstavou. Je pravidelnou účastníčkou výtvarných táborov a rôz-
nych súťaží s medzinárodnou účasťou. Osvojila si znalosti z grafi-
ky, fotografie, modelovania, grafického design-u, vmaľbe akresbe
sa zdokonaľovala u profesora Karola Baróna. „Najradšej
maľujem, ale zo zvedavosti som vyskúšala mnohé techniky a mate-
riály. Napríklad  modelujem z hliny a tiež fotografujem. Teraz v
lete som si kúpila hrnčiarsky kruh. 

Najbližšia výstava – Következő kiállítás
Bella Rózsa – grafikusművész – Kecskemét
Vernisage: 9.12.2003 – 16.00 

Gembická Mária a Párkányi Képzőművészkör tagja. A művészettel
intenzívebben csak néhány éve kezdett el foglalkozni. Szakmai segítőtár-
sa, Kiss László grafikus, jellemezte műveit, érzelmi világát. Az alkotások
fejlett kompozíciós kézségről árulkodnak, letisztult látásmódról, világos
egyértelmű arányérzékről tanúskodnak. Bizalommal teli képek ezek, me-
lyek kapcsolatteremtésre ösztönöznek akompozíció és anéző között. Aki-
állítás végére érve az érzés olyan, mintha már réges-rég barátságba keve-
redtünk volna, pedig biztosan tudjuk, hogy most találkoztunk először. És
ebben van alényeg! Afeltétel nélküli elfogadás és azonosulás, mely egy jó-
tékony, bizalomgerjesztő közegbe helyez bennünket az alkotások és az al-
kotó által. És mit szól ehhez egy szabadgondolkodású naiv festő? „Évekig
elrejtettem és magamban hordoztam vágyaimat, a világról, életről szóló
képeimet. Hosszú vívódás után kiléptem a háttérből és talán nem bántam
meg. Úgy érzem képes vagyok elfogadni abírálatokat, az elismerő szavak
pedig gyógyírként hatnak a lelkemre. Aképeimben pihenek meg és remé-
lem az még sokáig így lesz.”

Aszőgyéni Nothart Alenamotívumai visszatükrözik őseink művésze-
tét. Lehet, hogy a népművészet a maga egyszerű szépségével mindannyi-
unkban ott rejtőzik. Milyen impulzus szükséges ahhoz, hogy a felszínre
törjön? Hiába kerestem a választ. „Nem tudom miért, de rajzolnom kell“–
mondja az alkotó. Tussal, szabad kézzel rajzol, a részletek kidolgozása
iránti különös érzékkel, amik végül egységes kompozícióként tárulnak
elénk. A művek ösztönösen születnek, de a technika Kántor János grafi-
kusművész segítségével fejlődik, akivel a sors a szőgyéni alkotótáborban
hozta össze Nothart Alenát. E kapcsolat eredményeként már lehetőséget
kapott, hogy bemutatkozzon az esztergomi közönségnek is. Mintha akeze-
im önálló munkába fognának. Amikor befejeztem, határtalan örömet és
megnyugvást érzek. Nagyon jó érzés, ha  örömeimet barátaimmal, ismerő-
seimmel megoszthatom.“ 

November végén Czafrangó Sylvia,egy ifjú tehetség alkotói munkáját
tekinthettük meg, aki a képzőművészetet hivatásának tekinti. Művészi
megnyilvánulásait Dr. Kocsis Ernő művészettörténész mutatta be az ér-
deklődőknek. Minden fiatal alkotóra jellemző, hogy keresi önmagát az al-
kotásaiban. Aszimbólunokból kiolvasható, hogy tudatosan keresi saját ars
poeticáját. Nem utánoz, nem divatozik, önmagát akarja képviselni. A pár-
kányi galériában első önálló kiállításával jelentkezett. Rendszeres résztve-
vője ahazai és külföldi alkotótáboroknak, képzőművészeti versenyeknek.
Tanult grafikát, fotográfiát, modellezést, arajzot és festészetet pedig Karol
Barón vezetésével tökéletesítette. „Legszívesebben festek, de kivánc-
siságból szeretem kipróbálni a különböző technikákat. Fotózok, valamint
agyagból illetve gipszből készítek szobrokat. Nyáron egy fazekas krong-
gal leptem meg magam“. 

– Ági -

Výtvarné premiéry Képzőművészeti bemutatkozások

Siklik az öklömnyi játékmikulás. Csak fel

kell húzni rendesen, és már száguld is cikázva,

hogy időben eljusson mindenkihez, aki várja. A

kicsikhez azért, mert még hisznek a mesékben,

az idősekhez meg azért, mert ők meg a felnött

gyerekeik szeretetében hisznek. Nekik mi va-

gyunk a Mikulás! Higgyék el nekem! Tudom!

Legalább három évtizede készítgetem sok sze-

retettel a csomagokat szüleimnek. Az én Miku-

lásom mindig postán érkezik. Így kedvesebb.

Hiszen a Mikulás a mesében is messziről jön.

Hogy mit rejtenek ezek a csomagok? Fontos,

hogy ne hiányozzanak belőlük régi gyermekko-

ruk kimaradt Mikulás–álmai. Az is fontos, hogy

időben megérkezzenek! Hogy ne várják hiába.

Meg hogy a csomagolásból is lehessen látni,

hogy benne maga  a szeretet utazik. Ezeknek a

csomagoknak az útját emberek serege vigyázza.

Mindig teljes szépségükben pompázva érkez-

tek meg.

Egyszer ugyan egy szőrös szivű postáskis-

asszony dühösen rámpirított, hogy a szabály az

szabály, vagy madzaggal kötöm át a csomagot,

vagy nem veszi fel. Hé, ez nem egy krumplis-

zsák, hanem Mikulás csomag! – feleltem, és

vígan szedtem a lábam a legközelebbi posta fe-

lé. Ott álmélkodva megcsodálták és a csomag

gond nélkül útra kelhetett. A régi falumban,

ahol a szüleim éltek, így december közeledtén

már a postás is várta ezt a küldeményt. Ha de-

cember hatodikánál korábban érkezett, a hátra-

levő egy-két napra még kitette a posta ablaká-

ba, hogy rácsodálkozhassanak az emberek! 

Mikulás napján a szüleim mindig korábban

keltek. Hátha épp aznap jön hamarabb a postás,

vagy talán hogy legyen idejük kicsit ünneplőbe

öltöztetni a szívüket. Aztán a megszokott idő-

ben csikordult a kapu. A postás szokásától elté-

rően mosolygott és suttogva közölte – ahogy a

titkokat szokás -, hogy megérkezett a Mikulás!

Ilyenkor a csomagot ünnepélyesen átvették,

átemelték a küszöbön és teljes szívükből mo-

solyogtak. A gyerekeknek ragyog így a sze-

mük, ha Mikulás reggelére megtelik a csizmá-

juk. Mert a szeretet úgy érkezik, ahogy küldik.

Mosolyogva, szívet melegetően. Hála az Úr-

nak, sokáig volt két darab Mikulás csizma a

csomagban. 

Kedves Mikulások! (harmincasok, negyve-

nesek, ötvenesek). Míg élnek a szüleink, ne fe-

ledkezzünk el róluk semmilyen ünnepen! Fő-

leg így december tájékán. Gyerekeink így ta-

nulnak tőlünk szeretetet adni, küldeni. És majd

egykor, így karácsony közeledtével, mi is biz-

tosak lehetünk abban, hogy megérkezik hoz-

zánk a szeretetük. A melegítő, az erőt adó, a si-

mogató, gyógyító, a meggyógyító!

Pallag Magda

Szeretetre – hívás!
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Minden ember, aki komolyabban foglalkozik a karatéval, arról
álmodozik, hogy egyszer majd sikerül eljutnia Japánba, a karate
őshazájába. Nekem ez az álmom – 22 év gyakorlás után – most
végre teljesülhetett. Júliusban a lengyelországi nemzetközi edző-
táborban találkoztam a világszövetség főtitkárával. Tőle tudtam
meg, hogy a novemberi világbajnokságra olyan országokat is
meghívnak, akik eddig még nem vettek részt ezen a rendezvé-
nyen. A kyokushin karatéban világbajnokságokat 1975 óta négy-
évente rendeznek Tokióban. Mivel a stílusalapító Masutatsu
Oyama szerint  világbajnok csak a legerősebb karatés lehet, ezért
nincsenek súlycsoportok. Így gyakran előfordul, hogy a két küzdő
között 30-40 kg súlykülönbség van. A kyokushin karatéban full
kontakt szabályrendszerben zajlanak a mérkőzések, ami azt jelen-
ti, hogy védőfelszerelés nélkül teljes erővel lehet támadni. Ebből
következik, hogy itt nagyon is észnél kell lenni az embernek, kü-
lönben könnyen megsérülhet. Ezzel viszont minden résztvevőnek
számolnia kell. Az esélyes versenyzők 20-25 évesek és 100-110
kg súlyúak. Én 37 éves vagyok, a testsúlyom pedig 78 kg. Ezért
alaposan át kellett gondolnom, hogy elinduljak-e a vb-n. Mivel
azonban a versenyzők repülőjegyét a szervezők megtérítik és a
szállást is biztosítják a verseny idejére, nem sokat gondolkoztam.
Ilyen lehetőség ritkán adódik az ember életében, ezért élni kell ve-
le.

A következő két hónap azzal telt el, hogy szinte hetente érkezett
postám Japánból. Különféle hivatalos nyomtatványokat kellett
kitöltenem és visszaküldenem. Három héttel a vb előtt, amikor
már biztos volt, hogy sikerül kijutnom, kezdődhetett a pénzszer-
zés a költségeim fedezésére. Ez volt a felkészülés legnehezebb ré-
sze, de szerencsére találtam segítőkész embereket. Így 2003. ok-
tóber 30 életem egyik legemlékezetesebb napja marad. Ekkor
utaztam ki Japánba. 14 órás repülés után landoltunk Tokióban.
Csodálatos látvány volt a levegőből látni a várost esti fényekben.
A szállodába érve a japánokra oly jellemző udvarias fogadtatás-
ban részesültünk. Másnap következett a világbajnokságokat meg-
előző szokásos program : versenyzői megbeszélés, orvosi vizsgá-
lat, sajtótájékoztatók. Szombaton egy hatalmas sportcsarnokban
felsorakozott a világ 63 országát képviselő 240 versenyző. Fel-
emelő érzés volt egy pódiumon állni azokkal, akiket idáig csak té-
vé– és videofelvételekről láthattam. Az esélytelenek nyugalmával
szemléltem a küzdelmeket. A 213-as rajtszámmal csak este kerül-
tem a tatamira. Ellenfelem egy Costa Rica-i fiú volt, aki győztesen
került ki a küzdelemből. Vasárnap a második fordulóba jutott ver-
senyzők küzdöttek meg egymással. A szünetekben színvonalas

bemutatókat láthattunk a világ legmagasabb övfokozatú mestere-
itől. Az utolsó versenynapon került sorra a legjobb 32 versenyző
küzdelme. A japán-orosz döntőből a japán került ki győztesen. A
háromnapos rendezvény egy hangulatos bulival zárult. Itt lehető-
ség nyílt arra, hogy az ember elbeszélgethessen bárkivel, akár ré-

gebbi világbajnokokkal is. Tulajdonképpen csak a következő na-
pon láthattam igazán Tokiót. Szobatársam, aki jól ismerte a nagy-
várost, hasznos tanácsokkal látott el. Időhiány miatt sajnos keve-
set láttam a városból, de így is felejthetetlen élmény volt.  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a személyeknek
és intézményeknek, akik ezekhez a csodálatos élményekhez hoz-
zásegítettek:

– Városi hivatal – külön köszönet Ján Oravec polgármester úr-
nak

– Szabó bútorüzlet, KTG – Taba Gábor, Bréda Engineering,
M&M Kft, Miratti, Best of Gym, Mihálko kerékpárüzlet, Gartier,
Cranium, Mobil Shop, Protex,   Építkezési anyagok – Szabó,
Signalsoft, ALK, Flipp Foto, Krako, Godó Éva, Szántó Tibor,
Uzsák Imre, Galgóc Zoltán, Botka Zsuzsanna, Folk András  

Rácz Norbert

a párkányi Kyokushin karate klub edzője

Valóra vált álom

Generálny riaditeľ Kappa Štúrovo, a.s. Ing. Ľuboš Lopatka podpí-
sal začiatkom októbra sriaditeľom Recyklačného fondu, Ing. Ivanom
Zuzulom zmluvu o poskytnutí príspevku vo výške približne 1,1 mil.
eur. Príspevok fondu je dotáciou na vytvorenie podnikov zaoberajú-
cich sa triedením a lisovaním zberového papiera. Projekt je zamera-
ný na materiálové zhodnotenie zberového papiera získaného
zo separovaného zberu na Slovensku. Podstatou je vytvorenie tech-
nických podmienok pre triedenie a lisovanie zberového papiera,
ktoré budú plne vyhovovať požiadavkám efektívneho zabezpečova-
nia vstupnej suroviny pre výrobné kapacity Kappa Štúrovo a.s.
Príspevok je dotáciou na projekt, triediacu linku, lisy, manipulačnú
techniku a mostové váhy. Triediace podniky začnú svoju činnosť
v budúcom  roku, pričom plánovaná cieľová kapacita v roku 2009 je
106 tisíc ton vytriedeného a zlisovaného zberového papiera z domá-
cich zdrojov.

(prevzaté zmesačníka Kontakty)

A Reciklációs Alap 1,1 millió euróval támogatja a párkányi pa-
pírgyár által különböző helyeken létrehozandó,  hulladékpapír
osztályozásával foglalkozó üzemeket. A támogatásról szóló szer-
ződést Luboš Lopatka, a Kappa Štúrovo Rt. vezérigazgatója és
Ivan Zuzula, a Reciklációs Alap igazgatója október elején írták
alá. A tervezet szerint a szelektív hulladékgyűjtéssel kapott hulla-
dékpapírt tovább osztályoznák, a jobb szállíthatóság céljából és
a vállalat papírgépein dolgoznák fel. Az 1,1 milió eruró támoga-
tásból osztályozó gépsort, préseket, targoncákat és emelődarukat
vásárolnak. A hulladékpapír minőség szerinti osztályozását vég-
ző telephelyeket 2004-ben helyezik üzembe. Az elképzelések
szerint 2009-ben már mintegy 106 ezer tonna bálákba préselt osz-
tályozott, hazai gyűjtésű hulladékpapír kerül majd feldolgozásra
a gyár gépsorain.

AKontakty c. üzemi lap nyomán: Oravetz Ferenc

1,1 mil. eur 

z recyklačného fondu 

1,1 millió euro a 

reciklációs alapból

A tokiói sportcsarnok előtt
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Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. októbra 2003 

– uložilo vypracovať podrobný rozpis (kataster) pamätných miest

aobjektov mesta za účelom zabezpečenia ich ochrany,zároveň ustano-

vilo komisiu „ad hoc“ na realizáciu úlohy

– uložilo MsÚ zaslať žiadosť na Krajský úrad vNitre vzáujme prevo-

du majetku Polikliniky na mesto a naďalej sledovať úlohu súvisiacu

s prevodom majetku. Ako je známe, na rozdiel od väčšiny zdravotníc-

kych zariadení kraja naša poliklinika ešte stále nie je majetkom mesta,

čo dáva priestor pre rôzne privatizačné špekulácie. 

– zobralo na vedomie stav účtu verejnej zbierky vyhlásenej na pomoc

občanov postihnutých požiarom. Vrámci zbierky sa pozbieralo celkovo

654418,-Sk. Zároveň schválilo účelové použitie sumy na zabezpečenie

stability požiarom poškodených piatich bytov s tým, že vbyte č.37 nebu-

de vykonaná oprava podlahy v hodnote 20 tis. Sk, a táto suma sa inves-

tuje do ostatných vyhorených 4 bytov.  

– schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č.

3/2002 pre nasledovných žiadateľov:

1. Cirkevná MŠ Sv.Imricha – na náradie apomôcky 10 tis. Sk

2. Speciálna ZŠ – na školské pomôcky 10 tis. Sk

3. Poliklinika – na výdavky súťaže posádok ZZS 20 tis. Sk

4. Spev. zbor STILLA PECTUS – na vydanie buletinu 10 tis. Sk

5. Spev. zbor STILLA PECTUS – na 11. Hudobné dni 20 tis. Sk

6. ZŠ Endre Adyho – na zakúpenie rozmnož. Stroja 40 tis. Sk

7. Farský úrad Ref.kresť. cirkvi – na oplotenie areálu 20 tis. Sk

8. ZO-SZTP aZP č. 233 – na rekondičný pobyt 5 tis. Sk

9. ZO CSEMADOK – na zakúpenie šiat spevokolu  29 tis. Sk

10. DFS Kisbojtár – na prijatie folkl. Súboru 4 tis. Sk

11. Odborné učilište – na vybud. špec. učebne 27 tis. Sk

12. Zväz telesne post. avozičk. – na vianočné posedenie 5 tis. Sk

– uložilo hlavnej kontrolórke mesta preveriť  použitie finančných pro-

striedkov vo výške 107.650,-Sk s ohľadom na dodržanie zákona overej-

nom obstarávaní v CVČ na akciu „Odstránenie havarijného stavu

zastrešenia“.

– schválilo vstup mesta Štúrovo do združenia Euroregiónu Ister

Granum astanovy združenia.

– zobralo na vedomie správu  z vykonanej následnej finančnej kon-

troly v TSM Štúrovo a správu z vykonanej následnej finančnej kontroly

naMaterskej škole – Bartókova, a správu zvykonanej následnej kontro-

ly osprávnych poplatkoch.

– schválilo vyplatenie odmeny kzákladnému platu primátorovi mesta

a zástupcovi primátora mesta za obdobie od 1.4. do 30.9.2003

– schválilo priamy prenájom nebytových priestorov na  Hlavnej ul. č.

23 vo výmere 28,36 m2 pre TJ Dunaj Štúrovo za účelom prevádzkovania

stávkovej kancelárie a schválilo priamy prenájom nebytových priesto-

rov na  Hlavnej ul. č. 23 vo výmere  58,06 m2 pre Vadaš s.r.o. Štúrovo za

účelom zriadenia turistickej informačnej kancelárie.

– zamietlo žiadosť Ladislava Kontermana a Ing. arch. Tomása

Schmidta o zmenu podmienok kúpnej zmluvy týkajúcej sa priestoru

„Dvora bývalej Čajky“, podľa ktorej by bolo vlastnícke právo k pred-

metným nehnuteľnostiam prevedené priamo na žiadateľov. Plánovaná

zástavba priestoru sa tým stáva otáznou.

– schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry, vzdelá-

vania ašportu pre nasledovných žiadateľov:

– KYOKUSHIN KARATE Klub – na ceny súťaže „VI. Pohár mesta

Štúrovo“ 2.000,– Sk

– Študentská rada Gymnázia – na vydávanie „Študentského časopisu

PROGYM“ 3.000,– Sk

– Občianske združenie Pre naše deti, pre našu školu – na „ADYHO

DNI“ v  ZŠ sVJM Endre Adyho   5.000,– Sk

– delegovalo poslancov Ádáma Beláka aŠtefana Palkovicsa do Rady

Združenej strednej školy v Štúrove (bývalé SOU), ďalej poslanca Ing.

Štefana Rákócziho do Rady Základnej umeleckej školy  F. Liszta, ďalej

Ing. Jozefa Slabáka do Rady základnej školy slovenskej.

Párkány város képviselőtestülete 2003.október 28-i rendes

ülésén:

– feladatul adta a város emlékhelyeinek feltérképezését, azok

védelme érdekében, egyúttal „ad hoc“ bizottságot hozott létre

a feladat elvégzésére.

– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy küldje el az egész-

ségügyi rendelőintézet vagyonjogi átruházását célzó kérvényt

a nyitrai kerületi hivatalnak. Mint ismeretes a párkányi rendelő-

intézet – ellentétben a kerület többi hasonló egészségügyi inté-

zetével –  még mindig nincs a város tulajdonában, ami különbö-

ző privatizációs spekulációkra ad okot.   

– tudomásul vette a tűzkárosultak javára szervezett gyűjtés

eredményét, amelyen 654 418,-Sk gyűlt össze. Egyúttal jóvá-

hagyta az összeg felhasználására tett javaslatot, miszerint azt az

öt kiégett lakás statikai felújítására fordítják, azzal, hogy a 37.

sz. lakás talajfelújítására szánt összeget (20.000.– Sk) a többi

négy között osztják el.

– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a 3/2002 sz. rendelete

értelmében az alábbi kérelmezőknek:

1. Szent Imre Egyházi Óvoda – tan– és tornaszerekre 10.000.– Sk

2. Kisegítő iskola – tanszerekre 10.000.– Sk

3. Poliklinika – agyorsmentők versenyére 20.000.– Sk 

4. STILLA PECTUS kórus – emlékfüzet kiadására 10.000.– Sk 

5. STILLA PECTUS kórus – a XI. Zenei Napokra 20.000.– Sk

6. Ady Endre Alapiskola – fénymásoló vásárlására  40.000.– Sk

7. Református Egyházközség – az imaház kerítésére 20.000.– Sk

8. Egészségkárosultak 233.sz. szerv. – gyógykezelő táborra

5.000.– Sk 

9. CSEMADOK ASZ – az énekkar fellépőruháira  29.000.– Sk

10. Kisbojtár – folklórcsoport fogadására 4.000.– Sk 

11. Szakmunkásképző – szaktanterem felszerelésére 27.000.– Sk

12. Egészségkárosultak szerv. – karácsonyi összejövetelre 

5.000.– Sk

– feladatul adta a városi főellenőrnek, hogy vizsgálja meg

a Szabadidőközpont 107.650,-Sk értékű tetőfedő munkálatai-

nak felhasználását a közbeszerzési törvény betartása vonatko-

zásában.

– jóváhagyta a város belépését az Ister-Granum Eurorégióba,

valamint az Eurorégió alapszabályát.

– tudomásul vette a műszaki szolgáltató vállalat, továbbá

a Bartók utcai óvoda, illetve a közigazgatási illetékek ellenőrzé-

séről szóló főellenőri jelentéseket 

– jutalom kifizetését hagyta jóvá a polgármester, ill. az alpol-

gármester számára a 2003. ápr. 1 – szept. 30 között értékelt idő-

szakra

– elutasította Konterman László és Ing. Schmidt Tamás telek-

vásárlással kapcsolatos kérelmét, amely az ún. „Csajka udvar“

tulajdonviszonyait érintené oly módon, hogy a telkek tulajdon-

joga átszállna a kérelmezőkre. Ezzel az udvar beépítésének ter-

ve kérdésessé válhat. 

– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális,

művelődési és sportalapból az alábbi kérelmezők számára:

– KYOKUSHIN KARATE Klub – a „VI. Városi Kupa“ díjai-

ra  2.000,– Sk

– Gymnázium diáktanácsa – a PROGYM“ diáklap kiadására

3.000,– Sk

– Gyermekeinkért, iskolánkért Polgári Társulás – az „ADY

NAPOK“ rendezvényeire 5.000,– Sk

– a következő képviselőket delegálta az egyes oktatási intéz-

mények iskolatanácsába:

Belák Ádám és Palkovics István – Szakmunkásképző

Ing. Rákóczi István – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola

Ing. Slabák Jozef – Szlovák Alapiskola

Správy MZ Az önkormányzat hírei
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Köszönetnyilvánítás

Megtört szívvel mondok köszönetet minden 

kedves munkatársnak, barátnak, hozzátartozónak,

ismerősnek  és szomszédnak, akik 2003.október

28-án elkisérték utolsó útjára 

drága jó édesanyámat,

Porubszky Valériát (szül. Trombitás)

akit a kegyetlen halál 53. életévében 

váratlanul tépett ki szerettei köréből.

Köszönöm a sok virágot, koszorút, mellyel igye-

keztek enyhíteni soha el nem múló fájdalmamat.

Örökké gyászoló fia, Béla

Päť bolestných rokov uplynie 7.12.2003

ako nás po dlhej a ťažkej chorobe vo

veku 48 rokov opustila naša drahá

matka, manželka, 

sestra a priateľka

Mária Chalmovská

Ľúbili sme Ťa chceli sme 

Navždy spolu byť!

Nedá sa na Teba zabudnúť.

Ťažko nám je tu bez Teba žiť.

S láskou a úctou spomíname

„Odaát” születtem: anyanyelvünk állapotáért felelős tanár-
ként, majd könyvtárosként diplomáztam, dolgoztam, néhány
éve a Párkány-Esztergom Baráti Egyesült (PEBE) elnöke va-
gyok, több „antennám” is van tehát, amelyek kisebbségi létre
kényszerült nemzet-részeinkről – kiváltképp a felvidékiről –
fokozott érzekenységgel gyűjtik a híreket. Rosszak és jók egy-
aránt érkeznek. Elemző mérlegelésüket legutóbb a múlt hét vé-
gén az egyik országos napilapban olvastam. Eszerint két nép-
számlálás között (1991-2001) 47 ezerrel csökkent a felvidéki
magyarok lélekszáma. Ennek legfőbb okául a megszólaltatott
neves szociológus a kedvezőtlen demográfiai adatokat sorolja.
A rendszer – és ezredváltás éveiben csaknem 30%-kal kevesebb
magyar született, mint amennyi meghalt. Felgyorsult a nemzet-
váltás, azaz a természetes aszszimiláció is, főként a peremvidék
kisvárosaiban és falvaiban. Ebben az irányban pedig a folyama-
tos nyelvromláson, a „keveréknyelv” használata, majd a nyelv-
cserén keresztül visz az út – teszik hozzá a gyakorló pedagógu-
sok, iletve a Dunaszerdahelyen egy éve működő Gramma
Nyelv Iroda (az MTA egyik kutatóállomása) igazgatója. „Nem
jajgatni kell, hanem cselekedni” – hangsúlyozza Csáky Pál a ki-
sebbségi ügyekért felelős pozsonyi miniszterelnök-helyettes.
„Elsősorban az iskolák és a civil szerveződések feladata az
anyanyelv ápolása és társadalmi súlyának növelése”.

Hétfőn, szeptember 15-én élőszó folytatta, egészítette ki hét-
végi olvasmányomat – mégpedig Esztergomban és éppen egy
civil szervezetnek köszönhetően. A Muravidék Baráti Kör Kul-
turális Egyesület – melynek határokon átnyúló, sokrétű tevé-
kenységéről lapunk már több alkalommal beszámolt – a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával ren-
dezett a Szabadidőközpontban egész napos konferenciát, Ki-
sebbségi gyermekirodalmak, címmel. Nyolc előadója – Szlové-
niából, Szlovákiából és Magyarországról – arról értekezett,
hogy a gyermek és ifjúsági irodalomnak menynyire fontos sze-
repe van az anyanyelv (sz)épségének megőrzésében, ezért ho-
gyan lehetne kapcsolatát a kisebbségi oktatással szorosabbá
tenni, határainkon túli fejlődésének feltételeit tovább javítani.
Merthogy a legutóbbi évek folyamán – mióta Mečiar rossz em-
lékű országlása véget ért – javultak: egybehangzóan erről is
számot adhattak a túlparti előadók. Ma Szlovákia vegyesen lak-
ta területein, ha a magyar szülők úgy óhajtják, van és lesz anya-
nyelvi középiskolai oktatás, és remélhetően egy év múlva ma-
gyar állami egyetem is. A gyermekirodalom megjelenési lehe-
tőségeit bemutató Csicsay Alajos – a Csemadok érsekújvári te-
rületi szervezetének elnöke, maga is többkötetes meseíró – ki-
emelte, hogy a ma működő hat kiadó magyar nyelvű könyvter-
mése együttesen jóval nagyobb, mint az egyetlen Madách Ki-
adóé volt a rendszerváltás előtt.

A szerzők sorában, mint műfordítót emelte ki a párkányi Vér-
cse Miklóst, a PEBE tagját, akit helytörténészként, útikönyvek
írójaként, fordítójaként már ismerhetnek lapunk olvasói is.

Jövőre éppen félévszázados munkássága iránti tisztelettel és
igaz szívbéli örömmel ajánlom figyelmükbe Vércse Miklós két
nagyon szép mesekönyvét. A mindennapi „kishírek” – de a leg-
jobbak – közül való, hogy Dunánk mindkét partján kézbe vehe-
tők. A meséknek Vércse nemcsak fordítójuk, hanem válogató-
juk és összeállítójuk is, alkotótársa pedig egész oldalas akva-
relljeivel Lábik János, az ismert párkányi festőművész. (Aki
születésének 70. ”jubileumát” a nyár elején Esztergomban is ki-
állítással ünnepelte.) 2000 végén jelent meg az első: Mióta van
eszük az állatoknak? címel, tavaly pedig a második: A Nap leá-
nya, amely a szlovák, szlovén, szerb, olasz, görög, evenk, to-
vábbá afrikai és indiai népek 14 rövid és 5 hosszabb meséjéből
összeállított gyűjtemény.

Az említett hat kiadó közül a Losoncon működő Plectrum Ki-
adónál látott napvilágot, megpédig a Szlovák Kulturális Mi-
nisztérium anyagi támogatásával.

Talán ez a legjobb hír: bizonyság arra, hogy anyaországi, il-
letve alapítványi források mellett az utóbbi években már a hiva-
talosság „hajlandóságával” is számolni lehet.

Nagyfalusi Tibor

(Esztergom és Vidéke, 2003.sezptember 18.)

Kisebbségi anyanyelvünkről 

kissé „napfényesebben”

A következő kis epizód 1908. novemberében játszódott. Egy
kéméndi gazdaember az egyik vidéki bankból kétezer koronát
vett ki és azzal hazatérve útközben megállt a párkány-nánai pá-
lyaudvar vendéglőjében, ahol egy „kis” szórakozást engedett
meg magának. A csendőrőrs vezetőjének mindjárt feltűnt
a nagy költekezés és nem törődve a gazdaember tiltakozásával,
letartóztatta a kéméndi atyafit, aki csak akkor szabadulhatott ki
kellemetlen helyzetéből, midőn a csendőrség az illető banktól
nyert felvilágosítás után meggyőződést szerzett arról, hogy a le-
tartóztatott nem valami pénzhamisító vagy tolvaj, hanem igenis
egy becsületes kéméndi gazda.

Bizony ezek után valószínűvé vált, hogy a pórul járt kéméndi
gazda már soha többet nem ment szórakozni Párkánynánára.

Tallózta: Cucor Roland

Egykoron… A mulatós kéméndi
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Névadónkra, Ady Endrére emlékeztünk 125. születésnapján.  Erre
az alkalomra – hagyományainkhoz híven -ismét gazdag programmal
készült az Ady Endre Alapiskola. Tíz éve már, hogy tanári közössé-
günk felvállalta a regionális versenyek szervezését, így jócskán vol-
tak vendégdiákok is intézményünkben. A hagyományos tanítási órák
helyett sok érdekes bemutatón, eloadáson vehettek részt tanulóink.
Rendhagyó történelemóránkra honfoglalás kori fegyverekkel, dalok-
kal érkezett hozzánk Kovács Csomor Endre és csoportja Kürtrol. Iro-
dalmi vetélkedoinkre szép számmal jelentkeztek akörnyezo iskolák-
ból is. Témáik Balassi Bálint és a reneszánsz, illetve Ady Endre élete
és költészete voltak. A gyerekek persze további iskolai vetélkedok,
eloadások széles körébol válogathattak. Volt önismereti tréning, agy-

torna, angol és német rendhagyó óra, internetes böngészo, beszélge-
tés az Uniós csatlakozásról, eloadás abiztonságos közlekedésrol, a fi-
atalkorúak bunmegelozésérol, az elsosegélynyújtásról, serdülokori
problémákról, horgászatról, extrém sportokról.  A kisebbek körében
is sikeres volt az aerobik-maraton, akarate önvédelmi bemutató és ze-
nekarunk, az Ady-Street koncertje. Amíg kisdiákjainknak a napközis
nevelonoink játszóházi foglalkozást tartottak, addig anagyobbak ka-
rácsonyi koszorúkat készítettek. A könyvvásáron mindenki találha-
tott magának és szeretteinek ajándékot, olvasnivalót.

Kiállítások sokaságát nyitottuk meg. Rajzpályázatunknak idén két
témája is volt. Az egyikre egy versillusztrációt kellett készíteni Balas-
si Bálint: Egy katonaének címu versére, a másikra plakátot készítettek
ügyes kezu képzomuvészeink – Sportolj az életedért címmel. Alkal-
mi galériánkban Valkó János csodálatos oszi fotói kaptak helyet, me-
lyeket környékünkön kapott lencsevégre. Évente visszatérnek hoz-
zánk a karvai mezogazdasági szakközépiskola virágkötoi Keszegh
Ágnes vezetésével, továbbá Tarr László, nánai fafaragó és Katona
Mihály minerofil, aki az ásványok sokszínuségével ismertette meg
tanulóinkat. Az új lakótelepi iskolánkban a napközisek oszi termése-
kbol alkotott munkái, és egy állandó néprajzi kiállítás kapott otthont.

Reméljük mindenki megelégedettségével zárultak az idei Ady Na-
pok. Célunk továbbra is az, hogy tanulóink érdeklodését felkeltsük a
tudás iránt, lehetoséget teremtsünk számukra ahhoz, hogy kibonta-
koztathassák tehetségüket és az emberi tudás azon területeivel is kap-
csolatba kerüljenek, amelyek a tananyagban nem szerepelnek. Kö-
szönet mindenkinek, aki hozzájárult ennek a tartalmas rendezvény-
nek a megvalósításához.

Himmler Zsófia, igh

Születésnap az iskolában – Ady Napok tizedszer

Blíži sa koniec roka a aj koniec prvej etapy fungovania filmového
klubu. Som veľmi rada, že sme zatiaľ mohli pre vás odpremietať všetky
naprogramované tituly, že nemuselo odznieť to hrozivé: „Prepáčte, je
vás príliš málo“. Ďakujem vám aj za anketové lístky, ktorými ste mi
uľahčili výber filmov do ďalšieho obdobia. 

Na programovacom seminári v Poprade nás prekvapili deviatimi
filmami, väčšinou takými, ktoré u nás ešte neboli premietnuté. S kole-
gami sme sa radili, čím vás pritiahnuť do filmového klubu. Rozhodli
sme sa pre guláš – trocha staré, trocha nové, štipka erotiky, humoru,
filozofie i dokumentu. Takže v ďalšom období sa môžete tešiť na filmy
ako: Anjeli univerza, Cigáni idú do neba, Psie dni, 66 sezón a ... Čítajte
spravodaj FK, program kina a nezabudnite doniesť aj priateľov.

Na skúšku sme objednali štyri krátkometrážne dokumentárne filmy
z horského prostredia, divokej vody i ľudského osudu. Dva z nich budú
premietnuté už v decembri tohto roku. Pokiaľ vás zaujmú, tak s
radosťou v tom budeme pokračovať. 

Na budúci rok položíme základný kameň v premietaní maďarských
filmov.

Naďalej očakávam vaše nápady, postrehy. Čo tak založiť klub v
klube? Niečo ako MFU – Milovníci filmového umenia. Alebo BFAIB –
Bohémy, fanatici a iní blázni. Dovoľte aby som vám k blížiacim sa
sviatkom zaželala pokojné, láskyplné Vianoce a do Nového roka čo
najviac šťastia a zdravotných prechádzok spojených s návštevou kina. 

* * *
Közeledik az év vége és a filmklub működésének első szakasza is

véget ért. Nagyon örülok, hogy eddig minden filmet le tudtunk vetíteni
és hogy nem kellet elhangzania annak a vészjósló
mondatnak:”Sajnáljuk, de kevesen vannak”. Köszönöm a visszajel-
zéseket, melyekkel megkönnyítették a filmek kiválasztását  a követ-
kező hónapokra. 

Kilenc filmmel leptek meg a poprádi szemináriumon. Legtöbbjük
olyan, amelyek az hazai mozikban még nem kerültek vetítésre. Ta-
nácskoztunk a kollégákkal, hogy mivel is tudnánk Önöket becsábítani

a filmklubba. Megegyeztünk egyfajta „gulyásban” – egy kevéske ré-
gi, egy kevéske új, egy csipetnyi erotika, humor, filozófia és dokumen-
tum. Olvassák a tájékoztató füzetet, a mozi műsorát és ne felejtsék el-
hozni a barátaikat is.

Úgy próbaként rendeltünk négy rövidebb dokumentumfilmet he-
gyi környzetből, vad vizekről és emberi sorsról. Ezekből kettő még
idén lesz levetítve. Ha lesz érdeklődés, örömmel folytatjuk tovább. A
magyar filmek vetítésében is lerakjuk az alapkövet az eljövendő esz-
tendőben. 

Továbbra is várom ötleteiket, megfigyeléseiket. Mit szólnának egy
klub a klubban alapításához? Valami FMSz – a filmművészet szerel-
mesei. Vagy – BFEEB – Bohémek, fanatikusok és egyéb bolondok.

A közelgő ünnepekhez szeretetteljes Karácsonyt kívánok, az Új év-
ben sok szerencsét és mozi látogatással egybekötött egészségügyi sé-
tákat. 

Vali

Filmový klub – FilmKlub

Súkromná firma zaoberajúca sa výrobou kar-
tonáže a ofsetovou tlačou vypisuje konkurz na
pracovné miesto:

Asistent/Asistentka
Požadované vzdelanie: stredná škola ekonom-

ického smeru s maturitou. Znalosť anglického
jazyka a podvojného účtovníctva je vítaná. Práca
s PC podmienkou. Vek do 35 rokov.

Informácie na tel. č.: 0908/560 480

Nagy sikere volt az aerobic-maratonnak

Foto: Muszka R.
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Az eseményeket az idő múlása alakítja történelemmé. Az
1948. október 21-i, valamint az ezt megelőző, sorsfordító ese-
ményeknek városunkban ma már kevés élő szemtanúja van, de
megritkult azok száma is, akik annak idején szenvedő alanyai
voltak. Kevesekben vált ki már emióciókat, a sebek is begyógy-
ultak. A rossz emlékű – több, mint fél évszázada történt – ese-
mények évfordulóján azonban mégis illő és szükséges a meg-
emlékezés. Elsősorban tanulságként, de főképpen azért, hogy
az azóta felnőtt nemzedék tudatába is bevésődjék elődeik tra-
gédiájának ismerete.

Már jóval az áttelepítés előtti években bennünk élt a rettegés
sorsunk bizonytalansága miatt, a jövőtől való félelem. Ez külö-
nösen az alig egy év azelőtti csehországi deportálás után vált
hangsúlyossá, s az áttelepülésre készülődés napjaiban fokozó-
dott. Akadt olyan család (pl. Pintér Kálmáné), akik azért ke-
rültek vissza Csehországból, hogy velünk együtt telepíttesse-
nek át Magyarországra. Sorsunkat eldöntötték, tudtuk mi vár
ránk, ennek ellenére bennünk élt a visszamaradás reménye
mindaddig, amíg az első teherautók meg nem álltak a kapuk
előtt.

A kijelöltek („fehérlaposok”) mintegy fele visszamaradt, s
mindössze két szerelvény indult el Szob felé. Az ezeken távozók
névsorát e lap hasábjain, az 50. évforduló alkalmából ismer-
tettük. (lásd PéV, 1998. október, VIII. évf. 10 sz.). Eszerint
Párkányból áttelepült 54 fő, Nánáról 19 fő. A megemlékezés
napján szólni kell azonban azon volt polgártársainkról is, akik
a háború befejezését követő években, az ismert atrocitásoktól,
retorzióktól való félelmükben, sok esetben életükkel fizetve,
vagy annak kockáztatásával „önként” menekültek el szülő-
földjükről, városunkból. Ezekről vélelem vagy bemondás
alapján hivatalos jegyzőkönyv készült (másolatuk a Magyar
Országos Levéltárban található), aminek alapján törölttettek
a város lakosainak névsorából. Számuk megközelíti a 250 főt.
Ha mindezekhez hozzáadjuk a háborús események miatt elve-
szettek számát, megállapítható, hogy a város lakosságát sú-
lyos veszteség érte: az őslakosok száma 1938 – 1948 között
több mint 10%-kal csökkent! Mindannyian párkányiak voltak,
sors és polgártársaink – emlékezzünk meg tehát róluk is! 

Az áttelepülteknek a háborúban tönkrement „újhazába” ér-
kezése sem volt zökkenőmentes. A közvélemény a hivatalos
szervekkel egyetemben, a ki– és áttelepítetteket a „háborús bű-
nösökkel” azonosította, eszerint fogadta és kezelte őket. Az is
tény, hogy az erkölcsi veszteség mellett életek munkájának
gyümölcse, vagyonok mentek veszendőbe minden kárpótlás és
jóvátétel nélkül. Emellett az áttelepítettség tényét is ajánlatos
volt elhallgatni! A kényszerből szülőföldükön hagyott roko-
nokkal való kapcsolattartást szintúgy! A káderpolitikai kurzus
ugyanis a testvérnek küldött születésnapi üdvözletet is nem
ajánlott „külföldiekkel” való kapcsolattartásnak minősítette!
(Így vált a szeretett szülőföld „idegenné”!)

Az elszakított gyökerek sebére, az elszenvedett megaláztatá-
sokra, sérelmekre, az idő múlása az egyetlen gyógyír! Egy
klasszikus közmondás ezt így fejezi ki: „Kellemes az elmúlt ba-
jokra való emlékezés!”. Ötvenöt év múltán sem felejtünk, de e
gondolatból, s e sorokból már ki kell, hogy éreződjék a megbo-
csátás akarása! Ha pedig már a megbékélők is eltávoztak az
élők sorából, a múltat, a történelemmé vált eseményeket akkor
sem szabad felejteni. De vajon lesz-e, aki még meglengeti utá-
nunk az elűzött patriótákra való emlékezés zászlaját? – Hig-
gyük, hogy lesz!

Kolozsváry Tibor (Dunaharaszti)

Mint ahogy a fiatal fát  könnyen hajlítod, hogy milyen irányba
nőjön, úgy az első években sokkal könnyebb jóra szoktatni az ifjú-
ságot, mint később. Comenius

Ezzel az idézettel nyitotta meg Búcsi Teréz igazgatóasszony az is-
kolanapot Muzslán. Egy éve kapott nevet iskolánk. Az első Endrődy
Napok mottóját is pedagógustól választottuk. Egy éve tudatosan  vá-
lasztottuk iskolánk névadójának a pedagógust és kántortanítót. Cé-
lunk a tolerancia szellemében nevelni gyermekeinket. Az Endrődy
Napokkal a jóra,szépre szeretnénk nevelni diákjainkat.

„Műveld a csodát, ne magyarázd“ –  mondta Nagy  László. Igen,
ezek a csodák ott  vannak a gyökereinkben, szokásainkban, önma-
gunkban, csak fel kell fedezni azokat. Aki önnmaga értékeit ismeri,
csak az lesz képes nyitni Európa felé. Ezért tartottuk ezen a napon
a nyitott Uniós-napot is. Ismerjük meg hagyományainkat, ápoljuk
anyanyelvünket, szeressük szülőföldünket, gyökereinket, hiszen csak
az erős gyökerek nevelnek egészséges fát.

A megnyitó után az iskola diákjai megkoszorúzták Endrődy János
kántortanító emléktábláját, majd pedagógusaikkal és a vendégekkel
együtt atemetőbe vonultak, ahol az igazgató asszony emlékbeszéde és
akoszorúk elhelyezése után minden tanuló elhelyezte az emlékezet vi-
rágait. Megható látvány volt, ahogy akét éve még ismeretlen sírt ellep-
ték ahála virágai.

Hagyományteremtő rendezvényünkön megjelentek: Drapák
Káíroly polgármester, Cserman József alpolgármester, az önkor-
mányzat képviselői: Icso Zoltán, Gál Judit és Szórád György.  Az isko-
latanács tagjai – elhozták az iskolatanács elnökének Farkas Ivánnak
üdvözletét, aki parlamenti munkájából kifolyólag volt távol. Velünk
voltak a társadalmi szervezetek vezetői is. A szülők és a nagyszülők
Balázs Györgyi elnökasszony vezetésével szép számban voltak része-
sei a rendezvénynek. Sok szorgos kézre volt szükség, mert volt aznap
madárijesztőkészítő verseny, majd fantázia-tálat készítettek, amit
azsüri értékelése után el is fogyasztottak. ACsemadok tagok gyöngy-
fűzésre, amozgássérültek szervezetének elnöke sústyabábuk készíté-
sére, a nyugdíjasklub tagjai muzslai menyecskekendő kötésére taní-
tották nebulóinkat. Iskolánk volt diákjainkat felkértük, hogy fessék
meg az alma matert. Gróf Lajos, Sulczi Gábor és Jenei Roland – nagy
örömünkre – eleget is tettek kérésünknek. Köszönet érte. 

Töbször idéztük a Kis herceget: Az ünnepre készülni kell – s mi is
készülődtünk – diákok, pedagógusok, szülők – hisz ünnepelni jó, ettől
lesz az egyik nap szebb mint a másik. Pár nappal ezelőtt sok vendé-
günk volt – most viszont családias légkörben, a hozzánk legközelebb
állókkal ünnepeltünk: a szülőkkel, a polgármesteri hivatallal, az ön-
kormányzattal ésabaráti iskolával.

Tiszteljük névadónk emlékét – valahol tudatosuljon bennünk, hogy
mi Endrődysek vagyunk. Ismerjük meg és becsüljük hagyományain-
kat, mert aki a múltját nem becsüli, annak jelenét a következő nemze-
dék sem fogja értékelni.

-b-

Iskolanap a névadás 

első évfordulóján

Memento 1948 október
Megbocsátani lehet – felejteni nem!

Gróf Lajos egykori diák képajándéka az iskolának
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1. – A Flott Cascaders Team – autós kaszkadőrök bemutatója a
sportpályán.

3. – Megkezdődtek a XI. Párkányi Zenei Napok.
4. – Gálaműsor a VMK nagytermében a Stilla Pectus kórus 20.

születésnapja alkalmából.
5. – Párkány – Myjava/Turá Lúka 0:0 – bajnoki labdarúgó mér-

kőzés.
8. – A Városi Galériában megnyílt az Esztergomi Művészek Cé-

he tagjainak kiállítása.
9. – Megkezdődött a 457. Simon–Júda napi vásár.
12. – Levice – Párkány 1:1 (1:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
18. – Történelmi konferenciát rendezett a Limes ANAVUM Pol-

gári Társulás a párkányi csata 320. évfordulója alkalmából
a VMK nagytermében.
– Az összetett pontverseny alapján Godó Éva nyerte a Párkány
Kupát, amely a szlovák nemzetközi kyokushin karate bajnok-
ság legjobbjának jár. A verseny utolsó fordulóját 117 induló
részvételével a sportcsarnokban rendezték. Az egyes kategó-
riákban még a következő párkányiak győzedelmeskedtek: Di-
ana Hanzelíková, Albán Péter, Szekér József, Janok Márk, Di-
ana Krištofčíková.
– Az esti órákban a Vadas termálfürdő parkolójából ellopták
egy cseh kiránduló két lakókocsiját, s úgyszintén egy Škoda
Favorit személygépkocsit a Szövetkezeti sorról.

19. – Párkány – Bánovce nad Bebravou 4:0 (2:0) – bajnoki labda-
rúgó mérkőzés.

20. – A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, a Thermál Szálló és
a VMK termeiben megkezdődött a 56. Harmonikás Világ Ku-
pa.

24. – Az első idei hó.
– A Varjos (volt Tücsök) zenekar névadó koncertje az Eszter-
gom – Szentgyörgymezei Olvasókör nagytermében.

25. – Az 56. Harmonikás Világ Kupa díjkiosztó zárókoncertje az
esztergomi Városháza Dísztermében.

26. – Púchov B – Párkány 0:0 – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
27. – Párkányi résztvevője is van a MTV „Riporter kerestetik” cí-

mű vetélkedőjének. A 18 éves Kadarkai Endre a verseny legfi-
atalab és egyetlen határon túli résztvevője bejutott az elődön-
tőbe.

28. – A Városi Galériában Mária Gembická festményeiből nyílt
kiállítás.

/p.j./

1. – Vystúpenie kaskadérskej skupiny Flott Cascaders Team na
futbalovom štadióne.

3. – Začali sa XI. Štúrovské hudobné dni.
4. – Vo veľkej sále MsKS sa konal slávnostný večer z príležitosti

20.výročia vzniku spevokolu Stilla Pectus.
5. – Štúrovo – Myjava/Turá Lúka 0:0 – majstrovský futbalový

zápas.
8. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z diel členov

Ostrihomského cechu umelcov.
9. – V poobedňajších hodinách sa začal 457. Jarmok Šimona-

Júdu.
12. – Levice – Štúrovo 1:1 (1:0) – majstrovský futbalový zápas.
18. – Občianske združenie Limes ANAVUM usporiadalo v MsKS

historickú konferenciu z príležitosti 320.výročia parkanskej
bitky. 
– Na základe celkového bodovania Pohár Štúrova, t.j. medz-
inárodných majstrovstiev Slovenska v kyokushin karate
vyhrala Eva Godó. Posledné kolo súťaže sa konalo v Špor-
tovej hale a v jednotlivých kategóriách zvíťazili ešte nasledu-
júci borci zo Štúrova: Diana Hanzelíková, Peter Albán,
József Szekér, Márk Janok a Diana Krištofčíková.
– Vo večerných hodinách ukradli českému turistovi z parko-
viska termálneho kúpaliska dva obytné prívesy. Z
Družstevného radu bol tiež ukradnutý osobný automobil
Škoda Favorit.

19. – Štúrovo – Bánovce nad Bebravou 4:0 (2:0) – majstrovský
futbalový zápas.

20. – V priestoroch Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta,
Hotela Thermal a MsKS sa začal 56. Svetový pohár har-
monikárov.

24. – Napadol prvý sneh tohoročnej zimy. 
– Koncert skupiny Varjos (bývalý Tücsök) v Ostrihome.

25. – Galakoncert a udeľovanie cien 56. Svetového pohára har-
monikárov v slávnostnej sieni Mestského úradu v Ostrihome.

26. – Púchov B – Štúrovo 0:0 – majstrovský futbalový zápas.
27. – Jediný zahraničný a zároveň najmladší účastník súťaže

MTV „Hľadá sa reportér“, 18-ročný Endre Kadarkai zo
Štúrova, sa prebojoval do semifinále.

28. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z tvorby Márii
Gembickej.

/p.j./

Októberben történt Stalo sa v októbri

Vianočný koncert – Karácsonyi koncert – ZUŠ F. Liszta

18. december 2003, 17,00 v MsKS

MMaassáážžnnyy  ssaallóónn
MMaasssszzáázzsssszzaalloonn

klasická masáž – klasszikus masszázs

reflexná masáž chodidla – talpreflexmasszázs

lymfodrenážná masáž – nyirok masszázs

Štúrovo, Sv. Imricha 33 

(mestská knižnica –

városi könyvtár)

Tel: 0907/424-824

Otvorené – Nyitva:

Po-Pia: 9.00-16.00

So-Ne: na objednávku –

megrendelésre
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Dedo mráz 

találkozás a Mikulással
5.december 2003 (piatok-péntek), 16.00

Ghymes
Karácsonyi élő koncert 

2003. december 13. (szombat) 18.00

a párkányi kultúrházban

Beléptidíj: 160,– Sk vagy 1.100,– Ft

Tel: 7511-108

Szilveszter 2003
Silvestrovská zábava

Dobrá hudba, 2 večere, tombola 

a nekonečná zábava! 

To všetko len za 650,– Sk!!!

Nagyszabású szilveszteri bál

A kitűnő zenéről, a vacsorákról, tomboláról 

és a féktelen mulatságról 

a rendezők gondoskodnak!

Mindez csak 650,– Sk-ért!!!

Az Esztergom-Szentgyörgymezői

Olvasókör heti állandó programjai:

Hétfő: 15-17 óra: Gyermek rajzszakkör. Vezeti: Kreivich Gyula
17-19 óra: Szövőszakkör. Vezeti: ifj. Simon Tiborné
18 órától: Kertbarát Kör

Kedd: 17.30-19 óra: Gyermek néptánc oktatás. Vezeti: Szénássy
Attiláné
19 órától a Városi Néptánccsoport próbája. Vezeti:
Szánássy Attiláné és Szánássy Attila 
18 órától: Nőklub

Szerda: 17 órától: Nyugdíjas Klub
Csütörtök:16-19 óra: Kosárfonás: Vezeti: Zsoldos Krisztina

16-19 óra: Csuhézás. Vezeti: Szurdiné Ilovszky Éva és Víg
Lajosné
17 órától: első héten: méhészek, utolsó héten: galambás-
zok

Péntek: 17 órától: páros heteken Vöröskereszt,
páratlan heteken: Múzeumbarátok klubja

17.30-19 óra: Gyermek néptánc oktatás. 
19 órától a Városi Néptánccsoport próbája. 

Szombat: 9-13 óra: Gyermek agyagozó szakkör. Vezeti: Sebestyén
Éva
10 órától Sakk-klub. Vezeti: Kondár Béla

Vasárnap: 10-12 óra: Gyermek rajzszakkör. 

Szervezés alatt:
A Szentgyörgymezői Olvasókör 2003. november 6-tól fémdíszmű-

ves szakkört (dísztárgyak, táblaképek, nomád ékszerek készítése)
indít. Alsó korhatár: 8 év. A foglalkozások időpontja: hetente csütört-
ökön 15.30-tól 17.30-ig. Részvételi díj (anyagköltséggel): 4.000,–
Ft/hó/résztvevő. A szakkört Végh Sándor ötvös vezeti. ÉrdeklQdni,
jelentkezni az Olvasókör telefonján (00-36-33-413-464), vagy sze-
mélyesen lehet az Olvasókörben.

Meghívó
A Csemadok párkányi alapszervezete 2004. január 17-én 

(szombaton) 19,30 órai kezdettel a 
városi művelődési központban megrendezi

a XXXVI. MAGYAR BÁLT
amelyre tisztelettel meghívja Önt és családját

Program: nyitótánc, hidegtál, örökzöld melódiák– az alapsz-
ervezet színjátszóköre, tombola

Zene: MOONLIGHT BAND 
A jegy ára: 350,– Sk

Jegyelővétel: Nagy Márta – szabadidőközpont,
Művelődési Központ: Hétfő – Péntek:  9.00 – 17.00 óra

Meghívó

A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás 
tisztelettel meghívja a bálozó közönséget a

III. ESZTERGOM – PÁRKÁNYI POLGÁRI BÁLRA
amelyet 2004. január 24-én (szombaton) 

19,00 órakor nyitunk A Párkányi Művelődési Házban
Zene: Akustic

Belépő vacsorával: 500,– Sk
Program: táncbemutató, borkóstoló

Jegyek a Párkányi Művelődési Házban, 
az alábbi telefonszámon rendelhetők:+421-36-7511-108

Digitális fotók kidolgozása

Helyben – akciós áron

9x13 cm fénykép

5,90,– Sk

INDEX PRINT ingyen

Fényképes zsebnaptárak 2004-re

2,50,– Sk/db

Nagyobb mennyiség kedvezőbb áron

CD-írás fényképezőgépből, 

memóriakártyáról, CD-ről

Digitális fényképező-

gépek részletre is!
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Štúrovo Párkány
a okolie és VidékeD a n u b i u sD a n u b i u s

November 2003 
Začiatok predstavení – 19.00 – Az előadások kezdete

2.l2. TICHÝ AMERIČAN – A CSENDES AMERIKAI  (Michael CAINE, Brendan
FRASER)

3.12. Filmový klub: S MILENKOU MOJEJ MATKY + videofilm: MUSTANG

4.-5.12. MORTADELO A FILEMON (Benito BOCINO, Pepe VIYUELA)

6.-7. HRDINA /HERO/ (Jet Li, Ziyi ZHANG)

9.-10. KILL BILL (Uma THURMAN, David CARRADINE)

11.-12. LÁSKA NEBESKÁ – POKOLBA A SZERELEMMEL (Hugh GRANT, Liam
NEESON)

13.-14. HĽADÁ SA NEMO – NEMO NYOMÁBAN – Animovaný film Walta DIS-
NEYHO – detské prestavenie – začiatok o 18.00 hodine.

16.12. Filmový klub – VŠETKO ČO STE CHCELI VEDIEŤ O SEXE +  videofilm:
Expedícia SIBÍR 

17.-18.-19.MATRIX REVOLUTIONS (Keanu REEVES, Carrie-Ann MOSS)

20.-21. JEDNOTKA RÝCHLEHO NASADENIA  (S.W.A.T) (Samuel L.Jackson, Collin
FARREL)

27.-28. LIGA VÝNIMOČNÝCH (Sean CONNERY)

Pripravujeme v januári – Januári előzetes:

2.-3.-4. VTEDY V MEXIKU  (pokračovanie DESPERADA) (Antonio BANDERAS,
Salma HAYEK, Johnny DEEP, Enrique IGLESIAS)

10.-11. FANFAN TULIPAN

17.-18. CESTA DO FANTÁZIE  – animovaný film 

K i n o  –  M o z i

Zmena programu vyhradená!!!
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Byty – predaj 

lokalita izby forma m
2
  poznámka Cena v SKK

Štúrovo 2 OV 68  12 poschodie, Jesenského ulica  650.000,- 
Štúrovo 1  54 Nachádza sa na železničnej stanici, na 2 poschodí 370.000,- 

Domy, Chaty, Pozemky – predaj 

lokalita izby Cpp  Poznámka Cena v SKK
Štúrovo 5 22á  veľký pozemok, dom v dobrom stave 2.100.000,- 
Štúrovo 2 13,6á  Dom vo veľmi dobrom stave, ihneď obývateľný 1.600.000,- 
Štúrovo 3 9,9á  Nachádza sa na žel. stanici, vhodný na vybudovanie penziónu  2.600.000,- 
Obid 3 49á  Voda elektrina plyn, veľký pozemok + záhrada 850.000,-  
Obid 3 17,6á  Nadštandartný dom pre náročných, všetky IS zavedené 2.800.000,- 
Kravany n/Dunajom 2 29,4á  Všetky IS zavedené, letná kuchyňa, hosp.budovy, 2 pivnice  530.000,- 
Bruty 2 18,8á  Všetky IS zavedené, + žumpa a hospodárske buovy 320.000,- 
Strekov 4 13,8á  Všetky IS zavedené + garáž, hosp.budovy a záhrada 690.000,- 
Mužla 6 13,7á  Dvojpodlažný dom všetky IS zavedené+garáž, hosp.budovy, záhrada 1.630.000,- 
Mužla 4 6,9á  Všetky IS zavedené, + garáž a veľká záhrada 870.000,- 
Čata 3 5,2á  Tehlový dom, voda a elektrina zavedená  +  hosp. budovy, skleník 320.000,- 
Malá nad Hronom 8   Dvojpodlažný, podpivničený + garáž, hosp. budovy, záhrada 2.700.000,- 
Bielovce 3 8,24á  Sedliacky dom, zavedená len elektrina 190.000,- 
Salka 3 8,9á  Voda, elektr. zavedená + garáž 530.000,- 
Šarkan 3 32á  hosp.budovy, sklad. priestory, studňa, pivnica, krásne prostredie  200.000,- 
Šarkan 3 26á  30 ročná stavba tehlová všetky IS zavedené + prístavby  780.000,- 
Kamenný Most 3 9,9á  Všetky IS zavedené, hneď obývateľný 1.000.000,- 
Malé Kosihy 7 12á  Dom je na krásnej samote, blízko rieka Ipeľ 700.000,- 
Malé Kosihy 4   Ústredné kúrenie, nový typ stavby 800.000,- 
Malé Kosihy 3 7,9á  Sedliacky dom na pozemku je garáž aj pivnica 520.000,- 
Kamenný Most 4   Dvojpodlažný, všetky IS zavedené 1.250.000,- 
Gbelce 3 23á  letná kuchyňa, hosp.budovy, komora, garáž + veľká záhrada 680.000,- 
Gbelce 5 35á  Vedľa domu sa nachádza menší dom na podnikateľské účely 1.150.000,- 
Gbelce 1   Zavedená elektrina, voda, plyn, sú rozostavané ďalšie 2 izby  270.000,- 
Svodín 3   Tehlový obnovený dom + garáž a záhrada 980.000,- 
Farná 11   Dvojpodlažný, veľký pozemok, IS zavedené 2.150.000,- 
Strekov  10,8á  Starý dom pozemok vhodný na stavebné účely 250.000,- 
Keť 2 6,5á  Sedliacky dom, elektrina , voda zavedená + garáž, hosp. budovy 220.000,- 
Hronské Kľačany 2 27,8á  Krásny priestranný pozemok 510.000,- 
Bátorové Kosihy 2 22á  Sedliacky dom, vhodný na stavebné účely  380.000,- 
Sikenička 3 21á  pivnica, veľká hospodárska budova, záhrada + 2 studne 380.000,- 
Sikenička 2 2,4á  Elektrina, voda zavedená podlahové kúrenie + samostatná záhrada 430.000,- 
Ipeľský Sokolec 2 16,7á  Elektrina, voda zavedená + hosp. budovy, veľká záhrada 350.000,- 
Nová Vieska 3   Všetky IS sú zavedené, vo dvore studňa, garáž, pivnica  310.000,- 
Kolárovo 5   Nedokončená stavba + 15 árový pozemok  v inej časti mesta 2.650.000,- 
Šalov 2   Zavedená len elektrina,  +  hosp. budovy, záhrada 140.000,- 
Bíňa 3 8á  Voda, elektrina zavedená, kúrenie plynové kachle 690.000,- 
Chľaba chata   Dvojpodlažná chalupa zariadená s krásnym výhľadom 850.000,- 
Kamenný Most chata 33á  chata z hliny a slamy, 440 koreňov hrozna, 78 ovoc. Stromov 150.000,- 
Kamenný Most chata   Dvojpodlažná chata, ústredné kúrenie + elektrina zavedená 360.000,- 
Kamenín chata   Murovaná chata, pred chatou záhrada 890.000,- 
Štúrovo chata 12á  320koreňov hrozna + výbava 320.000,- 
Mužla chata   Dole predsieň, kuchyňa, WC a vchod do pivnice, hore 2 izby + balk.  780.000,- 
Štúrovo chata   Nachádza sa v areáli termálneho kúpaliska, zariadená – luxusná 680.000,- 
Štúrovo chata   Dvojpodlažná + 450 koreňov hrozna 370.000,- 
Štúrovo chata   Trojpodlažná, za chatou je vinica 700.000,- 
Štúrovo záhrada 25á  Sú tam ovocné stromy a 315 koreňov hrozna 150.000,- 
Štúrovo záhrada 12,4á  Nachádza sa v starej ulici sú tam ovocné stromy 320.000,- 
Bruty záhrada 10,8á  Nachádza sa v uličke medzi obytnými domami 45.000,- 
Štúrovo  64,8á  Orná pôda, vinica, ovocné stromy 130.000,- 
Štúrovo chata    V záhradkárskej oblasti  150.000,- 
Kováčovo chata 4,5á  2 izby, chodba, kuchyňa, umývadlo WC     / je to časť dvojchaty / 550.000,- 
Kováčovo poz. 11,8á  Stavebný pozemok  350.000,- 
Obid vinica   230 koreňov hrozna, náraďovňa, , pekné prostredie 40.000,- 
Kravany n/Dunajom poz. 7.4á  Stavebný pozemok 120.000,- 
Kamenica n/H. poz. 41á  Stavebný pozemok vhodný na výstavbu penziónu alebo hotela 200.000,-    

PODNIKATELSKE OBJEKTY – predaj   

lokalita poz. Z.P. poznámka Cena v SKK
Pastovce pod.o.   Predaj alebo prenájom  možnosť prevádzkovanie obchodu 280.000,- 
Kamenín pod.o. 7,4á  Vhodný na prevádzkovanie reštaurácie s kompletnou výbavou 2.900.000,- 
Kravany n/Dunajom pod.o. 7,3á  Nachádza sa tam 46 miestností, všetky IS zavedené 4.500.000,- 
Štúrovo pod.o. 27,6á  Nachádza sa tam 25 miestností 8.000.000,- 
Kováčovo pod.o. 26,7á  Hotel a reštaurácia v prekrásnom prostredí 6.900.000,- 
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šport 

sánky

 zimné rukavice

 lyže

 funkčné prádlo

KLIMATEX, MOIRA

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

HHllaavvnnáá  3344HHllaavvnnáá  3344

TTeell..::  TTeell..::  

003366//77551111  222277003366//77551111  222277

VVáássáárrllááss
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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

PRESVEDČTE SA!

– 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

– ŠIROKÝ SORTIMENT ŽIVOTNE DÔLEŽITÝCH

VITAMÍNOV A PRÍRODNÝCH DOPLNKOV

– VIANOČNÁ AKCIA: OCHUTNÁVKA EXOTICKÝCH

ČAJOV

na ulici Bocskaiho č. 3 – pri škrobárni 

za autobusovou zastávkou, oproti pošte. 

Tel: 7512-142

Otváracie hodiny:

Pondelok – piatok: 8.30 – 12.30

13.30 – 17.30

Sobota: 8.30 – 12.30

– LÉTFONTOSSÁGÚ VITAMINOK ÉS

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK SZÉLES VÁLASZTÉKA

– KARÁCSONYI AKCIÓNK: EGZOTIKUS TEÁK KÓSTOLÓJA

a Bocskai utca 3 alatt. Az üzlet a postával szemben, 

a keményítőgyárnál lévő autóbuszmegálló 

mögött található. 

Tel: 7512-142

Nyitvatartás:

Hétfő – Péntek: 8.30 – 12.30

13.30 – 17.30

Szombat: 8.30 -12.30

PPPP rrrr eeee dddd aaaa jjjj ,,,,     ssss eeee rrrr vvvv iiii ssss ,,,,     llll eeee aaaa ssss iiii nnnn gggg ,,,,     bbbb aaaa zzzz áááá rrrr

– Pohotovosť s.r.o., úvery od 60 tis. do 2 mil. Sk, ručenie nehnuteľnosťou. Tel:
0902/155-155, 0908/155-155

– Predám PS2 s čipom, cena 7.000,– Sk. Tel: 0907/179-099
– Eladó Škoda 120, STK 2005-ig , rádióval, húzatóval felszerelve. Érdeklődni

este 17.00 után. Tel: 036/752-4679
– YES, OK – karty, AQUEL – filtre na vodu, PÔŽIČKY do 24-hodín. Mob:

0905/436-253, 0908/080-263
YES, OK – kártyák, AQUEL – vízszűrők, KÖLCSÖN – 24 órán belül. Mob:

0905/436-253, 0908/080-263
– Eladó SONY videokamera vadonatúj akkuval, 9.900.-Sk-ért (video 8-XR-

CCD-TR425E). Tel: 0907-420-994
– BELART-betűvágás,címfestés-nyolcéves gyakorlattal. Tel: 0907/420-994

FF YY TT OO MM EE DD II
výdajňa a predajňa zdravotníckych potrieb a pomôcok

gyógyászati eszközök és gyógyhatású készítmények szaküzlete

Chcete prekvapiť malým darčekom?
Riešenie je Valentíno Shop

Nájdete nás na adrese: Hlavná 7, Štúrovo (vo dvore)
Otváracia doba: Po. – Pia.: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

So.: 9.00 – 12.00

PPrrííďďttee  aa uuvviiddííttee,,  žžee  uu nnááss  ssii  uurrččiittee  nniieeččoo  vvyybbeerriieettee!!



NOVINKA – ÚJDONSÁG!NOVINKA – ÚJDONSÁG!

BALENO sportruházati cikkek – Športové ošatenie zn. BALENO

LED-LENSER márkájú lámpák – Lampy zn. LED-LENSER
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Tel:  036/759-70-53 Mobil:  0905/357-281 
Simon Ferenc,  Madáchova 113,  943 60 Nána

Dieľňa – Műhely:
946 34 Bátorové Kosihy – Bátorkeszi

Jazerný rad – Tó sor 665
035/779 7447

Štúrovo, Hlavná č. 50 – Párkány, Fő utca 50,

Tel/Fax: 036-752 3143, Mobil: 0908/759-854

Otváracia doba – Nyitvatartás:

Po/H – So/Szo: 800 – 1800, Ne/V: 800 – 1200

Okrasné dreviny,
záhradkárske potreby, 

kŕmne zmesykŕmne zmesy

Örökzöldek, dísznövények, 
gyümölcsfák, kertészbolt, tápoktápok

ZZááhhrraaddkkáárrssttvvoo  ––  KKeerrttéésszzeett

SS MM AA RR AA GG DDSS MM AA RR AA GG DD

Oprava a nastavenie
vstrekovacích čerpadiel

MMOOTTOORRPPAALL
BBOOSSCCHH

Dízeladagolók javítása
és beállítása

MMOOTTOORRPPAALL
BBOOSSCCHH

GAMEX – Štúrovo
Információ és rendelés a 75 10 950 telefonszámon

MŰANYAG ABLAKOK,

AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

T I S S U
metrový textil – méterárubolt

TISSU – obchod s metrovým textilom Vás srdečne očakáva v období od

8. – 23. XII všetkým oslávencom (meniny, narodeniny) poskytneme

5% zľavu z ceny nákupu.

Štúrovo, Hlavná 2/A, II. poschodie – v budove Fontána

Párkány, Fő utca 2/A, II. emelet – az Astória fölött

Tel: 0908/325-999

Z ponuky vyberáme:

Poťahové látky – bútorszövet: š. 1,4m 249,– Sk

Kabátové látky – kabátszövet: š. 1,1-1,6m 89-129,– Sk

Úplety a pletený tovar – pamut és kötött áru: š. 1,5 m 89-119,– Sk

Kravaty – nyakkendők: 110,– Sk/kus

Menchestre – bársonyok: š. 1,2-1,5m 129,– Sk

Kostýmovky – kösztümszövet: 1,4-1,5m 89-119,– Sk

Všetkým našim terajším aj budúcim zákazníkom prajeme:

PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

RRRREEEEFFFFLLLLEEEEXXXXOOOOLLLLÓÓÓÓGGGGIIIIAAAA    

TTTTAAAALLLLPPPPMMMMAAAASSSSSSSSZZZZÁÁÁÁZZZZSSSS,,,,     

TTTTEEEESSSSTTTTMMMMAAAASSSSSSSSZZZZÁÁÁÁZZZZSSSS
Árak: 20,– Sk-tól 170,-Sk-ig

Megrendelések: 0905/921-469

Helyszín: Dom služieb

Mierová 24

937 01 Želiezovce

Nyitvatartási idő:

Hétfő-Péntek: 8.30-16.30

Szombat: megrendelésre
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RREEAALL  ––  NN,,  ss..rr..oo..
Tel.: 036/7510590-91, Fax: 036/7510592

prevádzka: Nám.Sv.Imricha 519/27, Štúrovo (a templomnál)

ELADÁS SZERVIZ LEASING BIZTOSÍTÁS

AUTÓSZALON ÉS MÁRKASZERVIZ

– ŠKODA FABIA már 299.990.– Sk-tól– ŠKODA OCTAVIA már429.990.–Sk-tól

– Garanciális (Škoda) és garancián túli teljes kör  szervizszolgáltatás

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.

AAAAKKKKCCCCIIIIÓÓÓÓSSSS    MMMMOOOODDDDEEEELLLLLLLLEEEEKKKK
Fabia Flash

46.000.– Sk 
árel nnyel

Octavia Drive

45.000.– Sk 
árel nnyel

Octavia Rider

65.000.– Sk 
árel nnyel

VVÝÝKKUUPP  DDRRUUHHOOTTNNÝÝCCHH  SSUURROOVVÍÍNN  ––  ZZEELLKKOOVV
VVýýkkuuppňňaa  ŠŠTTÚÚRROOVVOO,,  SSllááddkkoovviiččoovvaa  uull..  ((aarreeááll  bbýývvaalleejj  AAggrroopprreeffyy))  TTeell..::  00990055//771188--005555

Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

Naše

výkupne Vás

okrem Štúrova

čakajú na nasledovných

miestach:

Vykupujeme:

– meď 50–56.– Sk

– hliník 32–48.– Sk

– nerez 24–30.– Sk

– oceľový šrot 1,50–3,80.–Sk

– mosadz 20 – 35.– Sk

BBááttoorroovvéé  KKoossiihhyy, Mlynská 619, Tel.: 035/779-7551

PPoohhrroonnsskkýý  RRuusskkoovv, Hlavná 83/A, Tel.: 0905/251-095

ŽŽeelliieezzoovvccee, Železničná 15, Tel.: 0903/940-945

PPLLAATTÍÍMMEE VV HHOOTTOOVVOOSSTTII !! !! !!

ŠKODA FABIA/ FABIA COMBI 
SAFE LINE

Classic felszereltség + utaslégzsák,
ABS, központi zár, vezet ülés 

magasságállítás, osztott hátsó ülés 
+ 4 db téli gumi felnivel 

360.190.– Sk-tól
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Komenského 22,  943 01 Štúrovo,  te l . :  036/  752 20 80

VVVV AAAA SSSS KKKK EEEE RRRR EEEE SSSS KKKK EEEE DDDD ÉÉÉÉ SSSS

ŽŽŽŽ EEEE LLLL EEEE ZZZZ IIII AAAA RRRR SSSS TTTT VVVV OOOO
Podlahárske práce?
Nová technológia!

Bezprašné brúsenie – stále

za vlaňajšie ceny!

Predaj a montáž plávajúcej parkety

Padlóburkolatok
új technológiával!
Portalan csiszolás – még mindig

a tavalyi áron!

Szalagparketta eladás és szerelés

Solídne ceny, odborná obsluha!
Szolid árak, szakszerű

kiszolgálás!

Hlavná 43

Fő utca 43

Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425

Kezdje nálunk a karácsonyi

ajándékvásárlást!

Začnite u nás vianočný nákup!

1.390.-

990.-

390.-

990.-

Akciós árak!

4 690,– Sk

11 990,– Sk

szerszámgépek megrendelésre

na hotovosť 5% zľava
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COCHER ELEKTRO

Administrácia ON-LINE ügyintézés

Karácsonyi vásárlás részletre – több lehetőséggel

Vianočný nákup na splátky – so širokou škálou možností


