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Megalakult az Ister-Granum Eurorégió

November 17. nevezetes dátumként íródik be térségünk
történetébe. Százegy település összefogásával ezen a napon
alakult meg az Ister-Granum Eurorégió.

működés intézményi kereteiről. Az eurorégió fő döntéshozó szerve az elnökség lesz, amelynek mindenkori elnöki tisztét Esztergom város polgármestere, alelnöki tisztét pedig Párkány polgármestere tölti majd be. 14 tagú lesz az elnökség, amelybe paritásos
A határon átnyúló regionális kezdeményezések alapdokumen- alapon 7 – 7 főt delegál majd mind a szlovák, mind a magyar oldal.
tuma a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek határ Létrehoznak egy titkárságot, illetve egy a titkárság mellett műkömenti együttműködéséről szóló európai keretegyezmény, ame- dő ún. Regionális Fejlesztési Ügynökséget, valamint a parlamenlyet a résztvévő államok 1980. május 21-én Madridban írtak alá. tet. A parlamentnek tagja lesz minden csatlakozott település polAz EU területfejlesztési politikája központi szerepet szán a regio- gármestere, jelenleg 101 fő. A 101 település közel 200.000 lakójánális együttműködéseknek, különös tekintettel a határon átnyúló nak mindennapjairól születnek majd itt fontos döntések. A parlakooperációkra, így értelemszerűen az Ister-Granum Eurorégió is mentben minden település egyforma szavazati joggal rendelkezik
nagyobb figyelmet kaphat megmajd. A parlament az elképzeléfelelő menedzselés esetén, mint
sek szerint előbb negyedévente,
a közigazgatási egységek. Az
később viszont havonta ülésezEU vezető szervei kimondottan
ne.
rokonszerveznek a határon átA november 17-i összejövetenyúló kezdeményezésekkel, főlen és aláírási ceremónián
ként, ha a határ két oldalán lévő
Ocskay Gyula CBC-koodinátor
nemzetállamok között korábban
bemutatta a települések polgáresetleg ellentétek alakultak ki.
mestereinek az Ister-Granum
Várható, hogy az etnikai konfEurorégió eddigi munkáját, felliktusoktól erősen terhelt Kövázolta, hogy merre haladhat tozép– és Kelet-Európa csatlakovább a kezdeményezés.
zási folyamatának egyik kitünA következő, harmadik léptetett területe lesz a „cross-borcső már a konzultatív típusú
der”, azaz a határon átnyúló koegyüttműködés konkrét kiépítéoperációk kialakítása és azok
se lesz, ami alkalmas projektek
uniós támogatása.
sorozatának a futtatására és
Polgármesterek és diplomaták az ünnepségen
A madridi keretegyezménynek
megvalósítására épül.
megfelelően az Ister-Granum Eurorégió tagjai államközi szerzőEnnek keretében szó van egy önálló pénzintézet felállításáról,
désekben határozhatják meg a határ menti együttműködés lehet- amely mint egy bank működne a szervezet céljainak egyszerűbb
séges formáit. Ennek különböző lehetőségei vannak. Egyik ala- és rugalmasabb megvalósíthatósága érdekében. Továbbá egy köcsonyabb szintű kooperációs formája az ad hoc együttműködés, zös múzeumról, menetrendről, közös telefonkönyvről, gazdasági
amely egy cél megvalósítására szerveződik. Ad hoc jellegű portálról.
együttműködés keretében valósult meg a Mária Valéria híd újjáAz aláírást és a diplomáciai testületek képviselőinek köszöntőépítése, ami szintén az eurorégióvá válás egy része volt. A követ- jét követően rendkívül színvonalas kulturális gálával került megkező, második lépcsőben szükség volt egy komolyabb, intézmé- ünneplésre az esemény, amelyen a két ország amatőr, ill. hivatányesítési folyamat beindítására, hiszen a külvilág és az Európai sos együttesei léptek fel.
(A Hídlap nyomán), foto: Himmler
Unió felé is egységes képet kell mutatnunk. Az aláírási ceremónia
előtt az esztergomi Királyi Vár lovagtermében a magyar és a szlovák elnökség közös tanácskozást tartott, és itt döntöttek az együtt-

Boldog új esztend t kívánunk minden kedves olvasónknak!
Prajeme ve a š astia v novom r oku našim itate om!
ROLETY

SIEŤKY PROTI HMYZU

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

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

ČALÚNENIE DVERÍ

ŽALÚZIE

2

december 2003

Štúrovo a okolie · Párkány és Vidéke

Zrodil sa Euroregión Ister-Granum
17. november 2003 je bezpochyby významným dátumom
histórie nášho regiónu. Združením 101 obcí sa v tento deň
zrodil Euroregión Ister-Granum.

Meggyes Tamás és Ján Oravecz

Základným dokumentom činnosti cezhraničných regionálnych aktivít je rámcový dohovor, podpísaný v Madride
21.mája 1980 o spolupráci teritoriálnych samospráv v
pohraničných oblastiach Európy. Európska koncepcia rozvoja pripisuje rozvoju pohraničných regiónov vo forme cezhraničnej spolupráce kľúčový význam. Z toho vyplýva, že aj
Euroregión Ister-Granum pri dobrom manažovaní môže
získať väčšiu pozornosť ako samotné správne celky. Vedúce
orgány Európskej únie sympatizujú so všetkými formami cezhraničnej spolupráce, hlavne keď medzi národnými štátmi v
danom priestore predtým vznikali konflikty. Dá sa teda očakávať, že pre štáty Strednej a Východnej Európy, ktoré boli
zaťažené etnickými konfliktmi, v začiatočnom štádiu integrá-

cie táto forma „cross-border” – čiže cezhraničnej kooperácie bude významne podporovaná.
Podľa madridskej rámcovej zmluvy aj členovia
Euroregiónu Ister-Granum budú môcť určovať formy cezhraničnej spolupráce v medzištátnych zmluvách. Jednou z
nižších foriem je ad hoc kooperácia, ktorá sa uskutočňuje pre
splnenie konkrétneho cieľa. V rámci ad hoc spolupráce sa
uskutočnila aj rekonštrukcia mostu Márie Valérie, ktorá sa
stala aj jedným z pilierov vzniku Euroregiónu. Nasledujúca
etapa predpokladala už vyspelejšiu formu spolupráce, veď v
očiach Európy a zahraničia sme museli zdôrazniť svoju jednotnosť. Pred podpisom zakladacej listiny na kráľovskom
hrade sa uskutočnilo spoločné zasadnutie slovenského a
maďarského predsedníctva, kde sa rozhodlo o inštitucionálnom rámci euroregiónu. Hlavným rozhodovacím orgánom
bude predsedníctvo, v ktorom miesto stáleho predsedu prináleží úradujúcemu primátorovi Ostrihomu a miesto podpredsedu úradujúcemu primátorovi Štúrova. Predsedníctvo bude
mať 14 členov, a v ňom na základe parity bude mať tak
maďarská, ako i slovenská strana 7-7 členov. Pri tom sa
vytvorí sekretariát, regionálna rozvojová agentúra a parlament regiónu. Členom regionálneho parlamentu bude starosta každej obce – momentálne 101 osôb. V parlamente sa
zrodia dôležité rozhodnutia, ktoré sa budú týkať osudu približne dvestotisíc ľudí žijúcich v 101 obciach. V parlamente
každá pridružená obec bude mať jeden hlas. Parlament v
počiatočnom období bude zasadať raz za štvrťrok, neskoršie
už mesačne.
Na spoločnom zasadnutí Gyula Ocskay, koordinátor CBC
referoval o doterajšej činnosti regiónu a načrtol možnosti
ďalšej iniciatívy a rozvoja.
Tretím stupňom spolupráce bude už spolupráca konzultatívneho rázu, ktorá sa zakladá na vypracovaní a realizácii
konkrétnych projektov.
V rámci toho sa hovorilo o založení spoločnej banky regiónu, ktorá by pôsobila v záujme účelnejšej realizácie cieľov
euroregiónu. Padlo slovo aj o založení spoločného múzea,
cestovného poriadku, telefónneho zoznamu a hospodárskom
portáli.
Po podpísaní zakladacej listiny a príhovore diplomatických misií EÚ, SR a MR sa uskutočnil mimoriadne pekný kultúrny program, na ktorom účinkovali amatérske i profesionálne súbory z oboch krajín.
(Podľa denníka Hídlap)
(Preklad: Lukács Žigmund), foto: Himmler

Detský čin roka
Štvrtý ročník projektu Detský čin roka vyvrcholil 3.
decembra 2003 v Moyzesovej sieni v Bratislave. Príbehy o
dobre, láske a porozumení podporilo v detskej porote 73
096 detí. Do ankety sa zapojilo 13 145 detí, triednych a
školských kolektívov z 267 škôl
Do Bratislavy pricestovalo prevziať ocenenia sedem detí
a jeden detský kolektív.
V kategórii Pomoc v rodine cenu Detský čin roka prevzala Jana Puterová, žiačka ZŠ slovenskej v Štúrove, za dlhodobú pomoc ťažko zdravotne postihnutej mame. (Jej list
sme uverejnili v októbrovom čísle našich novín – red.). K
oceneniu Janke blahoželáme a vyslovujeme jej náš obdiv.
Redakcia

Jana Puterová

2003. december
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Gyula bácsi elment
Lapunk első megjelenésétől kezdve –
hosszú éveken keresztül – volt szerkesztőbizottságunk tagja és aktívan író ember. Emlékezetünkben valahányszor
megjelenik majd, ha innentől kezdve nélküle kell összeállítanunk lapunk aktuális
számát. Hiányozni fog közéleti ösztöne,
amellyel közösségét, városát igyekezett
szolgálni. Kutató tekintete előtt nem
érezhette magát biztonságban a restség,
hanyagság, bumfordiság és egyéb konokságok. Mindent dokumentált és mivel szinte mindenütt ott volt a régióban, a

helyi ismeretek felmérhetetlen sokaságát
hordozva magában. Olyan ember volt,
aki formálni tudta a város és a régió arculatát. Munkásságának feldolgozása közösségi hasznot hozó feladat lehet.
Többé már nem látjuk őt, ahogy kiszáll
a kocsijából, vállára akasztja kis zöld
válltáskáját és elindul teendői után. Abból a fajtából való volt, akinek rengeteg a
teendője, talán több életre való is. S nem
látjuk már többé a szeme sarkában azt a
jellegzetes mosolyt, amelynek nyomán
egy tréfa vagy adoma fakasztott bennün-

ket harsány nevetésre, hogy feledni tudjuk a nagyvilág meg a mi kis világunk
bosszantó körülményeit. Tartalmas, gazdag életet élt, s bár a sors nem volt hozzá
mindenkor kegyes, de a kihívásokat mindenkor felvállalta, s azok megoldását el
nem odázta. Adhat-e ennél többet az ember az Életnek, s az élet az Embernek?
Emlékezetünkben megőrizzük őt.
A szerkesztőtársak

Vonzás és kisugárzás
Városunk vonzereje fokozatosan nő, s
ezt nem csupán a Mária Valéria hídon naponta érkező látogatók nagy számán vagy
a nyári fürdőzési idényben itt üdülők tömegein mérhetjük le. Kétségtelen, hogy az olcsó benzin és a kedvezőbb élelmiszerárak,
valamint a fürdő szolgáltatásai előnyt jelentenek vendégeinknek. Van azonban
olyan tartós érték is, amely állandó ittlétre,
letelepedésre csábító, s ez a kisváros viszonylagos nyugalma. A környezet vizekben, dombokban, erdőkben gazdag szépsége, valamint Esztergom és Budapest közelsége.
Talán e tartós előnyök mérlegelése után
döntött úgy Dr. Popély Gyula történész,
hogy Pozsonyból Párkányba költözzék, s
itt – a Szent István királyunk nyári üdülőhelyének területén épült városunkban – alkosson.
– Mivel foglalkozik most, tanár úr?
– 2000. február 1-től a Budapesti Károli
Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Karán történelmet tanítok
mint tanszékvezető egyetemi docens s
egyúttal ellátom a dékánhelyettesi tisztsé-

get is.
– Mely történelmi kor a szakterülete?
– Az új és legújabb kori egyetemes történelemmel foglalkozom, amely a francia
forradalomtól (1789) napjainkig terjed.
Kiemelt részletességgel kutatom az 19141991 közötti vagyis Szarajevótól a Szovjetunió széthullásáig tartó időszakot.
– Ez elég hosszú időszak.
– Jelenleg az I. világháború alatti és utáni
cseh emigrációnak az Antant országokban
folytatott tevékenységét vizsgálom. Továbbá a Párizs környéki békekötések, a legyőzött országok revíziós politikája,
Csehszlovákia bel– és külpolitikája képezik kutatásom tárgyait.
– Úgy tudjuk, hogy magasabb tudományos címet is elnyert.
– Az idén szeptemberben a „Magyar oktatásügy a Felvidéken 1918-1945” című
értekezésemnek a Magyar Tudományos
Akadémia Doktori Tanácsa előtt történt
megvédése után elnyertem a történelemtudomány doktora címet, amely a Szlovákiában használatos DrSc. címnek felel meg.
– Mennyi ideje jut az oktatásra?

– Évfolyamonként mintegy 50 hallgatónak heti 8 óra előadást tartok, szemináriumot vezetek. A többi időmet a tisztségemből adódó teendők és az előadásokra történő felkészülés teszik ki. Ez utóbbira ideális hely a párkányi lakásom.
– Nyilván figyelelemmel kíséri az aktuális politikai történéseket Szlovákiában?
– Természetesen figyelem, mert ahogy
említettem, ez beletartozik a legújabb-kori
történelem témájába. Pártoktól független,
de nemzetileg elkötelezett történészként
időnként megfogalmazom bíráló észrevételeimet is, elsősorban a felvidéki magyar
nemzetrészünk sorskérdéseiről. Ezen kívül figyelem új városom dinamikus fejlődését is és erősen szorítok az önkormányzatnak, hogy merész terveit sikerrel valóra
váltsa, de úgy, hogy a város szellemisége
és lakosainak nemzeti tudata egyre erősödjék.
– Köszönöm a beszélgetést.
– Szívesen. Üdvözlöm a párkányiakat.
Bartusz Gyula, 2003. XI.15

Közös együttműködés
Letkés és Szalka között 1994-óta van
nyitva határátkelő. A 2004-es Európai
Uniós csatlakozás minden valószínűség
szerint nagy fordulatot hoz majd a két település és a térség életében.
Jelenleg a határ csak reggel 8-tól este
20 óráig fogadja az átkelőket és csak
szlovák és magyar állampolgárok közlekedhetnek. Az EU belső határain viszont
csak nemzetközi határátkelőhelyek vannak. A teherforgalom 7,5 tonnáig megengedett és félő, hogy ezen az átkelőhelyen is beindul majd egy harmadik országból érkező teherfogalom. A két település vezetője, Kovács István letkési és
Valasek Árpád szalkai polgármester kö-

zös célja, hogy mindkét települést elkerülő úthálózatot tudjanak kiépíteni,
amely mentesíti a forgalom alól a két
községet. Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében tartottak nemrégiben
megbeszélést Szalkán az illetékes hivatalok képviselői. A Pest Megyei Állami
Közútkezelő Kht. ügyvezető igazgatója,
Kenderesy János elmondta, hogy a hosszú távú fejlesztések között szerepel a
határ
megnyitása
Ipolydamásd,
Vámosmikola és Tésa településeken. A
Letkés-Szalka közötti határon kettős
probléma áll fenn. Egyrészt a tehermentesítést, másrészt a jelenleg forgalom
alatt álló három híd kérdését kell megol-

dani. A megoldások megvalósítására
2004. május 1-ig nem kerülhet sor. Utána a forgalom növekedésének függvényében tesznek lépéseket az elkerülő
utak építésre.
A két polgármester üdvözölte a két ország hivatalainak együttműködési szánédkát, és hangsúlyozták, hogy a rövid
távú célok között szeretnék bevezetni a
3,5 tonnás súlykorlátozást, illetve a 24
órás határforgalmat. 2006-ig pedig el kívánják érni, hogy megépüljenek az elkerülő utak és az új híd is készen legyen.
Árpási (Hídlap, 2003.november 22 – rövidítve)
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Morský bazén a informačná kancelária

Hullámmedence és idegenforgalmi iroda

O ďalšom rozvoji kúpaliska s Mikulášom Gyetvenom,
riaditeľom Vadaš s.r.o.

A jövő évi fejlesztésekről Gyetven Miklóssal,
a Vadas Kft. igazgatójával

– V budúcom roku Vadaš s.r.o otvára turistickú informačnú
kanceláriu?
– Turistická informačná kancelária funguje v každom meste, ktoré
možno považovať za centrum cudzineckého ruchu. Nakoľko v tomto
smere mestský úrad dlhé roky nevyvíjal žiadnu iniciatívu, v tomto
roku sme navrhli mestu my, že v prípade poskytnutia vhodnej miestnosti Vadaš zabezpečí fungovanie takejto kancelárie. Na jeseň
samospráva súhlasila s tým, že Vadaš bude prenajímať miestnosti
kancelárie Sazky-Športky na Hlavnej ulici. (Sazkári budú ďalej fungovať vo vedľajšej menšej miestnosti). Turistická kancelária zaháji
svoju činnosť pravdepodobne v máji. Bude mať za úlohu zbierať a
sprostredkovať pre turistiku zaujímavé informácie a zabezpečovanie ubytovania. Samozrejme bude propagovať aj Štúrovo a jeho
región. Okrem toho tu budú poskytované aj ďalšie doplnkové služby.
– Čo očakávate od turistickej kancelárie?
– Konečne bude jedno miesto, kde návštevník mesta dostane všetky informácie, potrebné k príjemnému a užitočnému pobytu u nás.
Osobne som presvedčený, že dobre informovaný turista môže
pozrieť oveľa viac zaujímavostí a odnesie od nás viac zážitkov.
Samozrejme bude mať o nás pozitívnejšiu mienku a bude svoje okolie, známych a príbuzných informovať v tomto duchu.
– V poslednej dobe sme svedkami nápadných zmien na kúpalisku. Čo môžeme očakávať v blízkej budúcnosti?
– Vďaka rozvoju kúpaliska sa úroveň poskytovaných služieb a tým
aj počet návštevníkov rastie každým rokom. Teraz sme rozhodnutí
urobiť ďalší významný krok: kvôli zníženiu letnej preplnenosti chceme v podstatnej miere rozšíriť vodnú plochu bazénov. Preto vybudujeme umelý morský bazén o rozlohe 3800 m2 (teda 38 árov) s hĺbkou
od 5 až po 150 cm. Tento bazén s umelým vlnobitím bude pri jazierku,
za detským bazénom a v jeho blízkosti sa vybudujú aj nové bufety,
sprchy a toalety. Hostia budú mať k dispozícii ďalších 500 ležadiel,
vybavených slnečníkmi. Obnovíme aj bazén pre deti a jeho celé okolie. Investícia bude stáť okolo 42 miliónov korún a práce chceme
ukončiť do konca mája.
– O koľko sa zväčší kapacita kúpaliska po tejto investícii?
– Keď nový bazén bude hotový denná kapacita sa zdvojnásobí – t.j.
budeme môcť prijať okolo 13 tisíc návštevníkov. Je to aj potrebné,
lebo takýto „morský” bazén na Slovensku – ani v priľahlých oblastiach Maďarska – neexistuje. Predpokladáme, že „morský” bazén
privábi na kúpalisko ešte viac hostí.

– Jövőre idegenforgalmi irodát nyit a Vadas Kft?
– Minden valamirevaló idegenforgalmi központnak számító városban működik információs iroda. Miután ez ügyben a városi hivatal éveken keresztül nem kezdeményezett, idén felajánlottuk a városnak, hogy megfelelő helyiség rendelkezésünkre bocsátása esetén
a Vadas létrehozná és működtetné ezt az irodát. Ősszel a képviselőtestület jóváhagyta, hogy a Fő utcán található Sazka-Sportka irodát a
Vadas bérbe vegye (a sportfogadási iroda a szomszédos kisebb helyiségbe költözik). Az iroda várhatóan májusban kezdi meg működését. Legfőbb feladata a turisztikailag érdekes információk gyűjtése és szolgáltatása, szállásközvetítés, valamint Párkány és a régió
népszerűsítése lesz. Ezen kívül több kiegészítő szolgáltatással is az
érdeklődők rendelkezésére áll majd.
– Mit várnak az idegenforgalmi irodától?
– Végre lesz egy olyan intézmény, ahol az idelátogató turista egy
helyen csokorba kötve megtalálhatja a kellemes időtöltéshez szükséges összes információt. Meggyőződésem, hogy egy kevésbé tájékozott turistához képest a jól informált látogató sokkal több dolgot
megnézhet, így több, gazdagabb élményszerzésre képes. Ennek köszönhetően kedvezőbb véleményt formál és terjeszt majd városunkról és környékéről.
– A fürdőben látványos változásokat tapasztalhattunk az
utóbbi években. Mi várható a közeljövőben?
– A fejlesztések évről évre emelik a fürdő színvonalát és folyamatosan szaporodik a látogatóink száma is. Ezért ismét egy nagy lépésre szántuk el magunkat. A nyári zsúfoltság csökkentése érdekében
szeretnénk lényegesen megnövelni a medencék vízfelületét. Ezért
egy hatalmas 3800 négyzetméteres (38 áras) vízfelületű tengerpartmedencét építünk, amely hullámoztatott vízzel fog üzemelni. (a vize
5cm-től 150 cm-ig fokozatosan mélyül). A medence a tó partján, a
gyermekmedence mögött lesz és közelében új büfék, zuhanyozók,
illemhelyek is épülnek. Emellett 500 napernyővel ellátott új napozóágyat helyezünk ki. Felújítjuk a gyermekmedencét és annak környékét is. Az egész beruházás kb. 42 millió koronába fog kerülni és május végére szeretnénk befejezni.
– A beruházás után mennyivel bővül a fürdő kapacitása?
– Ha az új medence elkészült, fürdőnk napi kapacitása csaknem
megduplázódik, azaz kb. 13000 főre bővül. Erre szükség is lesz, hiszen ilyen medence sem Szlovákiában sem a Párkányhoz közel fekvő magyarországi térségben sincs. A tengerpart-medence várhatóan
még több látogatót vonz majd a termálfürdőbe.

F. Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund)

Oravetz Ferenc

Mazsola nap az Ady Endre Alapiskolában
Kedves vendégeket fogadtunk december elején. Először kicsit
megilletődve, de később annál nagyobb bátorsággal vették birtokukba az iskola tornatermét. Eljöttek, hogy próbára tegyék bátorságukat, ügyességüket és persze megismerkedjenek az iskolával.
Szorgos készülődés előzte meg a vendégek fogadását. Mesebeli
hétpróbát kellett teljesíteniük városunk óvodásainak, ami – mint
utólag kiderült – mindenkinek sikerült és örömét lelte benne. Bemerészkedtek a sárkány barlangjába, egyensúlyozva átvitték az
aranytojást a keskeny hídon, átjutottak az útvesztőn, megszólaltathatták a csengő-bongó aranyalmát, gyűrűn lengve átugrottak a
nagy folyón, célba dobtak, felmásztak az égig érő paszulyra. Az
ügyességi feladatok aerobic tornával értek véget. Nem csoda,
hogy mindenkinek sikerélménye volt, hisz bátorságcukorkából
sem volt hiány. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, hiszen mi pedagógusok valamennyien közös célt követünk. A legnagyobb
öröm számunkra, ha tanítványainknak is örömet szerezhetünk.
-zs-
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V Štúrove je nedostatok bytov

Párkányban lakáshiány van

Od konca osemdestiatych rokov sa ani v Štúrove nerealizuje výstavba nových bytov, pritom ceny
nehnuteľností vzrástli niekoľkonásobne. Vplyvom týchto faktorov prevláda na trhu s nehnuteľnosťami nerovnováha medzi ponukou a dopytom. O priblíženie situácie na trhu bytov sme požiadali majiteľky realitnej kancelárie DANUBIA REALITY – Máriu a Ivetu
Hlobickú.

A nyolcvanas évek végétől városunkban nem építenek új lakásokat, miközben az ingatlanok árai többszörösükre emelkedtek. Ebből kifolyólag az ingatlanpiacon a kereslet túlszárnyalja a kínálatot. A lakáspiac jelenlegi állásáról DANUBIA REALITY ingatlanügynökség tulajdonosait, Mária és Iveta
Hlobickát kérdeztük.

MH: – Máme pomerne veľkú klientelu zaregistrovaných
záujemcov o byty. Nedokážeme však splniť všetky ich
požiadavky, pretože bytov je veľmi málo. Ceny bytov sú
veľmi vysoké. Nárast cien za 1 – 1,5 roka predstavuje aj 300
– 400 tisíc korún na jeden byt. Aj napriek týmto vysokým
cenám sa byty dobre predávajú, je o ne veľký záujem a
popritom ponuka je veľmi nízka. Tento nárast záujmu o
bytov a ich cien sme pozorovali hlavne po obnovení mosta
Márie Valérie. Veľký nával prišiel aj zo strany zahraničných klientov i z rôznych miest Slovenska. Keď dostaneme
do ponuky nejaký byt, často ešte v ten deň je predaný.
Exkluzívnejšie byty, ktoré sú prerobené na nadštandardné,
majú samozrejme vyššiu cenu, ale aj tie sa predajú za
niekoľko dní, resp. týždňov.
IH: – Veľa klientov vyhľadáva byty, ktoré sú v činžových
domoch postavených z tehál, predovšetkým zo zdravotných
dôvodov a na radu lekára. Sú totiž zdravotne menej závadné
na rôzne alergie. Za tieto byty sú záujemcovia ochotní
zaplatiť aj vyššiu cenu.

MH: – Sok lakás iránt éreklődőt tartunk számon, igényeiket viszont nem tudjuk kielégíteni, mert városunkban nagyon kevés az eladásra kínált lakás. Az áremelkedés az elmúlt 1 – 1,5 év alatt 300 – 400 ezer koronát is tesz lakásonként. Ezek a lakások a magas árak ellenére is jól eladhatók,
nagy irántuk az érdeklődés és emellett a kínálat nagyon
csekély. A lakások iránti érdeklődés növekedését és az
árak jelentős emelkedését főleg a Mária Valéria híd átadása óta tapasztaljuk. Gyarapodtak a külföldi ügyfeleink, de a
Szlovákia különböző városaiból is sok a lakás iránt érdeklődő. Ha felkínálnak nekünk egy lakást eladásra, ez legtöbbször még aznap elkel. Az exkluzívabb lakások természetesen drágábbak, de ezeket is eladjuk néhány nap, vagy
hét alatt.
IH: – Sok ügyfelünk olyan lakás után érdeklődik, amelyek téglából épült bérházakban vannak. Ezt elsősorban
egészségügyi okokból és az orvos tanácsára teszik. Ezek
ugyanis a különböző allergiákra kevésbé kedvezőtlen hatásúak. Ezekért a lakásokért hajlandók magasabb árat is fizetni.

– Aká je cenová úroveň bytov v našom meste v porovnaní
s podobnými mestami?
IH: – Ešte pred 1 – 1,5 rokom sme boli na rovnakej úrovni,
ako Nové Zámky, ale teraz je situácia približne taká, že najvyššie ceny bytov sú v Štúrove a Komárne, potom nasledujú
Nové Zámky a Levice.

– A hasonló városokéhoz képet milyen a lakások árszínvonala városunkban?
IH: – Még egy-másfél évvel ezelőtt azon a szinten voltunk mint Érsekújvár, de most a helyzet olyan, hogy az árak
Párkányban és Komáromban a legmagasabbak, ezután következik Érsekújvár, majd Léva.

– Aká je podľa Vás prognóza vývoja trhu s
nehnuteľnosťami v našom regióne?
MH: – V prípade, ak ľudia dlhujú za byty na nájomnom a
chcú sa bytu rýchlo zbaviť, ceny sú prijateľnejšie. Trend je
však taký, že neustále ponúkajú byty na predaj za vyššiu
cenu. Z dôvodu prevahy dopytu nad ponukou môžu záujemcovia predávať byty za cenu podľa svojich predstáv. Situácii
na trhu s bytmi by v značnej miere prospelo, keby mesto
začalo stavať byty, keby sa s touto problematikou začalo
mestské zastupiteľstvo i výkonné orgány mesta vážne zaoberať. Výstavba bytov by prispela k všeobecnému rozvoju
mesta, lebo kto má záujem podnikať, či pracovať v našom
meste, musí si v prvom rade zabezpečiť bývanie. Mali sme
záujemcov o výstavbu činžových domov na Sobieskeho ulici
(Stará ulica), lebo tam boli voľné parcely, ale z rôznych
dôvodov zámer nebol zrealizovaný. Takisto sme mali aj
iných záujemcov, ale aj tí od svojho zámeru upustili. Chcela
by som vysloviť, že máme záujem o spoluprácu s mestom.
Mesto totiž vie, kde sú vhodné pozemky na výstavbu bytov a
my vieme, akých máme záujemcov o byty, a poznáme i
potencionálnych investorov. Vedeli by sme sa s investormi
dohodnúť na takej alternatíve, že pokiaľ by sa našiel vhodný
pozemok, vystavali by tam činžový dom a my by sme pomohli s odpredajom bytov ešte pred ich dokončením. Záujem o
nové byty je jednoznačný. Nazdávame sa, že z týchto dôvodov by spolupráca medzi našou realitnou kanceláriou a
mestom mohla byť veľkým prínosom pre Štúrovo.

– Önök szerint milyen a lakáspiac fejlődésének prognózisa régiónkban?
MH: – Azokban az esetekben, amikor az embereknek
lakbérhátrálékuk van és a lakásukon gyorsan túl akarnak
adni, az árak kedvezőbbek. Az általános tendencia viszont
az, hogy a lakásokat egyre magasabb áron kínálják. A magas kereslet miatt az eladók olyan árat kérhetnek lakásukért, amilyet csak el tudnak képzelni. A lakáspiac helyzetén nagy mértékben segítene, ha városunk képviselőtestülete és végrehajtó szerve komolyan foglalkozna a lakásépítés szándékával. A lakásépítés hozzájárulna városunk fejlődéséhez, mert aki itt szeretne vállalkozni, vagy dolgozni,
elsősorban a lakáshelyzetét kell megoldania. Voltak érdeklődők, akik a Sobieski utcában (Öreg utca) szándékoztak
bérházakat építeni, mivel ott vannak erre alakalmas telkek,
de különböző okok miat a tervük nem valósult meg. Voltak
más érdeklődők is, de ezek is elálltak szándékuktól. Szeretném elmondani, hogy éredklődést tanusítunk a várossal való együttműködésre. A város ugyanis tudja, hol vannak alkalmas telkek, mi pedig ismerjük ügyfeleinket és potenciális befektetőinket. Ezekkel meg tudnánk egyezni egy olyan
konstrukcióban, hogy ha rendelkezésre áll egy megfelelő
telek, felépítenének egy bérházat, melynek lakásait mi segítenénk eladni még befejezésük előtt. Az új lakások iránt
ugyanis van érdeklődés. Meggyőződésünk, hogy a város és
az ingatlanügynökségünk közötti együttműködés nagy
hasznára vállhatna Párkánynak

Koloman Burza
Burza Kálmán
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A bort nem szabad magára hagyni!

Rozvojom vinárstva k prosperite

A vidékünkön tevékenykedő ismertebb borászokat folyamatosan megszólaltatjuk lapunkban. Ezek közé tartozik az ebedi Benefi László is.

Známejším vinárov nášho regiónu mienime dať priestor aj
naďalej na stránkach našich novín. K nim patrí aj obidský
vinár Ladislav Benefi.

– Hogyan állják meg helyüket a boraink a Szlovákia más
borvidékeivel és a környező országokkal való összehasonlításban?
– Ha borainkat összehasonlítjuk a magyarországi, vagy cseh
borászokéval, a minőség a szőlőben megvan, de a bor, mint végtermék hiányzik a piacról. A borversenyeken ugyan megjelennek
a bortermelők, de nincs aki palackozzon, értékesítsen a kistermelők közül. A szlovákiai termelők rájöttek arra, hogy erről a vidékről kedvező áron felvásárolhatják a minőségi szőlőt és az ebből
készült borokkal megállják helyüket a piacon. Az itteni borászat
fellendítése érdekében igyekszem tevékenykedni. Például egyik
szervezője voltam az első párkányi borversenynek, amely tavaly a
hídátadás évfordulója alkalmából zajlott. Törekvésünk az, hogy
az itt termelt borok helyben kerüljenek eladásra, és ne más bortermelők arassák le velük a babérokat.
– Ismertetné régiónk borászati hagyományait?
– Régiónknak ősi borászati hagyományai vannak. Említésre
méltó például, hogy a múltban nagyon híres volt a „Kéméndi
ördöngős”. Ezt a bort szállították az esztergomi érsekség számára
is misebornak, de Budapesten is forgalmazták. Szőlészeti szempontból Garamkövesdnek is kedvező a fekvése. Az ottani borokat
árusították Pozsonyban és Prágában is. Nem hagyhatom ki a
Hegyfarkot, valamint a muzslai szőlőhegyet sem, ahonnan szintén kitűnő borok származnak. Borvidékünk szerintem nagyon jó,
nem marad el a Tokajitól. Ezért is kellene komolyabban foglalkoznunk a bortermelés fellendítésével.
– Mi a titka a jó bornak?
– A jó bor titka elsősorban a szőlőfajták és a feldolgozás technológiájának megválasztása, a tisztaság, az odafigyelés, egyszóval a
bort nem szabad „magára hagyni”. Állandóan ellenőrizni kell,
amíg nem válik kész termékké. Állandó gondoskodás nélkül nem
lehet minőségi bort előállítani.
– Borászaink milyen hibákat követnek el a leggyakrabban
és ezek hogyan kerülhetők el?
– A mustot és a bort állandó felügyelet alatt kell tartani és a keletkezett hibákat elhárítani. A borversenyeken még sajnos előfordul, hogy kénhidrogénes bor kerül a bírálóbizottság elé. A gazdáknak egymástól kellene tanulniuk, a borversenyeken is sokat
okulhatnak.
– A borászaink általt termelt szőlőt felvásárolják a nagy
bortermelők Szlovákia különböző részeiből, s azt saját védjegyükkel forgalmazzák. Meg lehetne ezt gátolni borászaink
összefogásával?
– A bortörvény alapján a forgalmazó köteles a borosüveg címkéjén feltüntetni a bor származási helyét, beleértve a dűlő nevét is.
Például egy szakolcai bortermelő az innen felvásárolt szőlőből
előállított borával több neves versenyt is megnyert. Két évvel ezelőtt elnyerte az Agrokomplex-en Champion-díjat nyert vele. A
bortermelés fellendítése érdekében aktívan részt veszek az Ister
Granum Eurorégió mezőgazdasági bizottságának egy borút létrehozására irányuló tevékenységében. Ehhez jó példaként szolgál a
Villány-siklósi borút. Ennek létrehozásakor 1994-ben összesen
hat gazda foglalkozott szőlőtermesztéssel a környéken, és a településen 32 %-os volt a munkanélküliség. Ma 97 szőlősgazda tagja
az egyesületnek, amely már egy szigorú minőségbiztosítási
renszerrel szűkíti a belépők körét. A munkanélküliség jelenleg
három százalékos. Úgy vélem, hogy régiónknak is ezen az úton
kellene elindulnia, aminek nyomán egy általános fejlődés bontakozna ki.

– Ako obstoja naše vína v porovnaní s ostatnými oblasťami
Slovenska, resp. okolitých krajín?
– Keď porovnáme naše vína s maďarskými alebo českými, kvalita hrozna je dobrá, ale konečný produkt – víno chýba na trhu.
Vinári sa zúčastňujú súťaží vín, ale nikoho niet, kto by plnil fľaše a
distribuoval na trhu. Vinári na Slovensku prišli na to, že hrozno
kvalitných odrôd môžu vykupovať v našom regióne za priaznivú
cenu, a z tohto dorobeným vínom výborne obstoja na trhoch. V
záujme povznesenia vinárstva tohto regiónu sa snažím vyvinúť
rozmanité aktivity. Napríklad bol som jedným z usporiadateľov
prvej súťaže vín v Štúrove, ktorá sa konala z príležitosti osláv
prvého výročia odovzdania mosta Márie Valérie. Našou snahou
je, aby v tomto regióne vyprodukované vína boli predané na mieste a nežali s nimi vavríny vinári z iných regiónov.
– Priblížili by ste vinárske tradície nášho regiónu?
– Náš región má bohaté vinárske tradície. Spomeniem napríklad, že v minulosti bolo veľmi známym vínom: „Kéméndi ördöngős” (Kamenínske čertovské). Tento mok dodávali aj ostrihomskému arcibiskupstvu ako omšové víno a predávali ho aj v
Budapešti. Z vinárskeho hľadiska aj Kamenica nad Hronom má
mimoriadne priaznivú polohu. Tamojšie vína sa predávali v
Bratislave i Prahe. Nemôžem vynechať Hegyfarok, ani Mužliansku vinicu, odkiaľ pochádzajú taktiež vynikajúce vína. Náš vinohradnícky rajón je podľa mňa vynikajúci, v ničom nezaostáva za
Tokajským. Už aj preto by sme sa mali vážnejšie zaoberať s rozvojom vinárstva.
– Čo je tajomstvom dobrého vína?
– Tajomstvom dobrého vína je predovšetkým výber odrody
viniča a použitie vhodnej technológie jeho spracovania.
Dodržiavanie čistoty pri spracovaní a venovanie náležitej pozornosti celému procesu. Proste, víno „nesmieme nechať osamotené”. Musíme ho neustále pozorovať a kontrolovať, kým sa stane
konečným produktom. Bez neustálej opatery nemôžeme dorobiť
kvalitné víno.
– Aké sú najčastejšie chyby vinárov nášho regiónu. Čoho by
sa mali vyvarovať a v čom by sa mali zlepšiť?
– Ako som už vravel, mušt aj víno treba neustále pozorovať a
vzniknuté chyby odstrániť. Na súťažiach vín sa ešte stáva, že pred
porotu sa dostane víno, ktoré obsahuje sírovodík. Vinári by sa
mali učiť jeden od druhého a aj na súťažiach vín sa môžu poučiť.
– V súčasnosti prevláda trend, že hrozno od našich pestovateľov vykupujú vinári z iných oblastí Slovenska. Z toho potom
vyrábajú a predávajú víno pod vlastnou značkou. Nedalo by sa
tomuto zabrániť, keby sa vinári spojili?
– V zmysle zákona o vinohradníctve je distribútor povinný na
etikete fľaše uviesť miesto pôvodu vína i názov honu. Napríklad
istý skalický vinár zvíťazil na viacerých významných súťažiach s
vínami, ktoré dorobil z hrozna vykúpeného z nášho regiónu. Pred
dvomi rokmi na Agrokomplexe získal cenu Champion. V záujme
povznesenia vinárstva v našom regióne sa aktívne zapájam do iniciatívy poľnohospodárskej komisie Euroregiónu Ister Granum,
na vytvorenie vínnej cesty. K tejto snahe je nám dobrým príkladom vínna cesta Villány – Siklós v Maďarsku. V roku 1994, keď
vznikala vínna cesta, v oblasti pôsobilo šesť vinárov, nezamestnanosť bola 32 %. Spolok v súčasnosti združuje 97 členov a ďalších
členov prijíma len na základe prísnych kritérií kvality.
Nezamestnanosť v regióne je trojpercentná. Teda aj náš región by
sa mal vydať po tejto ceste. Dopomohlo by to všeobecnej prosperite.
Koloman Burza

Burza Kálmán
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A párkányi borászat

Štúrovské vinárstvo

A párkányi borászati üzem egyike azon vállalkozásoknak, amelyek a rendszerváltás után súlyos válsággal küzdöttek. A pénzügyi
nehézségek miatt a kilencvenes években néhány éven át nem is vásárolták fel a szőlőt a helyi gazdák nagy bosszúságára. Így a helybéliek
a régióban termett szőlőt kénytelenek voltak Szőgyénben és Köbölkúton értékesíteni, a muzslai felvásárlás pedig csak részben tudta kielégíteni az igényeket. A probléma megoldását a borászat újabb privatizációja jelentette. A másodszori magánosítás eredményeként
egy kistapolcsányi társaság tulajdonába került és jelenleg már négy
év óta Vinárske závody Topolčany s.r.o. néven működik. A kistapolcsányi tulajdonos 2000-ben 100 vagonnyi szőlő feldolgozásával
nyitott. Az újraindított párkányi üzem rajtja jól sikerült. A borászok
máig az egyik legjobb évként emlegetik a 2000-es évet. Azóta a feldolgozott szőlő mennyisége megkétszereződött. Figyelembe véve a
szőlő súlyát és a belőle nyert must arányát ez évente mintegy 150 000
liter bornak felel meg. A párkányi borászat a fehér szőlőfajták feldolgozására szakosodott. A bort kétszeri fejtés után Tapolcsányba szállítják és további érlelés, kezelés után ott palackozzák, majd minőségi
borként kerül forgalomba. A fehér szőlő kilójának felvásárlási ára
10.50 korona (a fekete szőlőért egyébként 13.50, a jobb fajtákért 1618 koronát fizetnek).
A kampány kellős közepén beszéltem Peter Porubský mérnökkel,
a szőlő feldolgozását felügyelő borásszal. Az idei forró nyár és aszály következtében a szőlészetekben 2-3 héttel korábban kezdődött a
szüret és ennélfogva a szőlő feldolgozása is. Naponta 13 alkalmazottal hozzávetőleg 100 tonna szőlőt dolgoznak fel. Jó évjáratra számítanak, mert a szőlő egészséges, a gombás betegségek még ott sem
okoztak komolyabb terméskiesést, ahol kihagytak egy-két permetezést. A tavalyi évhez képest a gazdák 40-50%-kal nagyobb termésre
számíthattak. A szőlő cukorfoka a tavalyi érték körül mozog, a bor
savtartalma viszont 2-3 grammal kevesebb (ez a forró nyárral hozható összefüggésbe), ezért az idei borok kezelés szempontjából nagyobb odafigyelést igényelnek.
A párkányi borászati üzem tehát felébredt csipkerózsika álmából.
Mindenképpen jó hír, hogy a helyi gazdáknak nem kell Szőgyénbe,
vagy Köbölkútra szállítani a leadásra szánt szőlőt. Az örömbe azonban egy kis üröm is vegyül. Az itteni borászati üzemben feldolgozott
jó minőségű párkányi borok ugyanis nem a régió jó hírért öregbítik.
A nedű kistapolcsányi címkével kerül a boltok polcaira és a zamatos
italt kortyolgató borivónak eszébe se jut, hogy Párkány környéki
szőlőből erjesztett bort ereszt le a torkán. A tisztelt helyi borászoknak érdemes volna ezen elgondolkozni.

Vinárske závody v Štúrove patria k tým podnikom, ktoré sa
po roku 1989 dostali do krízy. Kvôli finančným ťažkostiam
ani nevykupovali od miestnych pestovateľov hrozno počas
niekoľkých rokov, čo prinieslo pre gazdov nespokojnosť.
Hrozno zo štúrovskej oblasti museli predávať vo Svodíne
alebo v Gbelciach, nákup v Mužli uspokojil potreby len čiastočne. Riešenie problému priniesla len druhotná privatizácia štúrovského vinárstva. Výsledkom tejto druhej privatizácie je, že pred štyrmi rokmi sa vinárske závody dostali do rúk
topoľčianskej spoločnosti – Vinárskych závodov Topoľčany
s.r.o. Nový majiteľ svoju činnosť v r. 2000 zahájil spracovaním sto vagónov hrozna. Nový štart štúrovského vinárstva sa
vydaril, vinári rok 2000 považujú za jeden z najlepších.
Množstvo spracovaného hrozna odvtedy sa zdvojnásobilo.
Keď zoberieme do úvahy váhu vykúpeného hrozna a pomer z
neho získaného muštu, to znamená 150 tisíc litrov vína
ročne. Štúrovskí vinári sa špecializovali na biele sorty hrozna. Víno po dvojnásobnom stáčaní odvážajú do Topolčian,
kde po ďalšom spracovaní plnia do fliaš a predávajú ako
akostné biele víno. Výkupná cena bieleho hrozna je 10,50 Sk
(Za čierne odrody sa platí aj 13,50 Sk, za lepšie sorty aj 16 –
18 korún).
Uprostred kampane som sa rozprával s Ing. Petrom
Porubským, ktorý vykonáva dozor nad spracovaním hrozna.
Tohtoročné horúce a suché leto zapríčinilo, že oberanie
hrozna sa začalo o dva až tri týždne skôr ako v iných rokoch.
Trinásť zamestnancov za deň spracovalo približne sto ton
hrozna. Očakáva sa dobrý ročník, hrozno je zdravé, pestovatelia bez ujmy na akosti mohli vynechať niekoľko postrekov,
počasie šírenie rastlinných škodcov nedovolilo. Úroda oproti vlaňajšku je o 40-50% lepšia. Cukornatosť je ako vlani,
acidita o 2-3 gramy nižšia – kvôli mimoriadne horúcemu
letu. Práve preto spracovanie tohtoročnej úrody predpokladá trochu viac pozornosti.
Štúrovské vinárske závody sa teda zobudili zo spánku ako
Šípková Ruženka. Je to dobré, že miestni gazdovia nemusia
voziť hrozno, určené na predaj do Svodína alebo do Gbeliec.
Má to však aj trochu trpkastú príchuť. Tunajšie víno neslúži k
sláve Štúrova, veď na regály obchodov sa dostane s nálepkou
topoľčianskou, a kto to víno pije celkom iste nepomyslí na
Štúrovo a jeho vinohrady. Stálo by to na zamyslenie pre
miestnych vinárov!

Oravetz Ferenc

F. Oravetz
(Preklad: Lukács Žigmund)

„Ki, mit, tud?” sikerek
A Romane Jile Polgári Társulás tehetségkutató versenyt rendezett Csatán, „Ki, mit, tud?” címmel. A rendezvényre benevezett a
párkányi Speciális Alapiskola is. Iskolánkat Květuše Farská vezetésével egy hat fős tánccsoport, versmondók, valamint egy tíz
fős tornászcsapat képviselte.
A színvonalas műsorszámokat reggel kilenc órától pontozta a
zsüri. Az erős mezőnyből az „egyéb” kategóriában végül a már
két éve működő tornászcsapat került ki győztesen. A tornagyakorlatot Mgr. Lettang Géza testnevelő pedagógus tanította be. A
zenés koreográfiát Mgr. Zapletaj Andrea tanítónő készítette.
A tanulók az igényes és magas szintű tornagyakorlatokkal bizonyították felkészültségüket és tehetségüket. Ezúton gratulálunk
nekik és az őket felkészítő pedagógusoknak.
Reméljük, hogy a speciális alapiskola tanulói még sokszor bizonyítják majd ügyességüket és rátermettségüket.
Az iskola igazgatósága
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Harmadszor is Nánára vándorolt a fődíj
Ez év november 14 – 17. között rendezték meg a V.Egressy Béni
Országos Színjátszó Fesztivált Szepsiben és Buzitán, amelyről a
nánaiak sem maradhattak el. Ezúttal Carlo Goldoni: Mirandolina c.
darabját adták elő, amellyel ismét elnyerték a fesztivál fődíját. Emellett négy különdíjat is hazahoztak: Gyürky Edina, Khéli Bálint, Horváth Anna és Kovács Krisztián egyéni teljesítményükért is díjazva
lettek. A csoport immár harmadik alkalommal hozta el a fesztivál fődíját. Kemény munkájuk ismét meghozta gyümölcsét. A csoport
munkáját nemcsak a darab színpadra állítása dicséri, de a jelmezeket
is maguk készítették, de a díszlet megtervezésében és annak kivitelezésében is bőven benne van kezemunkájuk.
A nánaiak előtt december 6-án mutatkoztak be. A zsúfolásig megtelt kultúrházban Horányi László köszöntötte a nánaikat, aki nagyra
értékelte a csoportot, kiemelvén a rendező – Juhász Mária – munkáját.
A nánai csoport mellett bemutatkozott az ebedi Egyszeregy Színjátszó Csoport is, a Mutatványosok című jelenettel, amelyet szintén
Juhász Mária rendezett.
Egy ilyen kis faluban mint Nána, mindenképpen nagy kincs a 18-20
éves fiatalokból álló csoport, akik szabad idejük szinte minden percét

a színjátszással töltik, és sikereikkel öregbítik a falu jó hírnevét. Összetartásuk példaértékű, minden tisztelet, elismerést és köszönetet
megérdemelnek.
Matuska Zsuzsanna

II. Gramma Nyelvészeti Napok
Rangos esemény színhelye volt
2003. november 20 – 21-én a párkányi
Guest Centre.
A dunaszerdahelyi székhelyű Gramma
Nyelvi Iroda II. Gramma Nyelvészeti Napok
címmel gyermeknyelvi témájú pszicholingvisztikai konferenciát szervezett magyar
(és egyéb) szakos tanárok, fiatal nyelvész
kutatók, PhD-hallgatók, nyelvészetből szakdolgozó egyetemi hallgatók, a nyelvi közönségszolgálat munkájában szakértőként
résztvevő szakemberek és a téma iránt érdeklődők számára. A rendezvény fő célja az
volt, hogy a résztvevők pszicholingvisztikai
szempontból ismerkedjenek meg az egy-,
két és többnyelvű nyelvelsajátítással, a gyermeknyelv jellegzetességeivel.
A konferencia felkért előadói az egyes
szakterületek neves szakemberei voltak. A
gyermekkori kétnyelvűség kialakulásának
módjait, annak fajtáit, a kétnyelvűség kognitív hatásait Navracsics Judit a Veszprémi

Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti tanszékének docense elemezte. Orsós Anna, a Pécsi
Janus Pannonius Egyetem Romológiai Tanszékének oktatója a cigány gyermekek kétnyelvűségével ismertette meg a hallgatóságot. A kényszeres kétnyelvűség által okozott
lelki problémákról Dr. Bajnok István pszichiáter tartott előadást. Adamikné Jászó Anna, az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője a nyelvi tudatosság fejlesztésének kérdéseit, lehetőségeit vette górcső alá. Lengyel
Zsolt, a Veszprémi Egyetem Alkalmazott
Nyelvészeti tanszékének vezetője az írás elsajátításával, Lőrik József, az ELTE Gyógypedagógiai Főiskolai Kara Fonetikai és Logopédiai Tanszékének oktatója, előadásában a gyermekek szókincsének jellegzetességeivel foglalkozott. Vančoné Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Hungarisztika tanszékének adjunktusa a
gyermeknyelv elsajátításának általános kérdéseiről adott elő. A pedagógusok minden-

napjaiban előforduló gyakorlati problémákról, többek között a tanulási zavarokról,
Csabay Katalin, a Beszédvizsgáló Országos
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság igazgatója a tartott előadást a hallgatóságnak.
A szervezők nagy örömére az egyes témákat élénk érdeklődés kísérte, s az előadások
utáni vitában a résztvevőknek lehetőségük
nyílt a szakemberekkel való beszélgetésre is.
A Gramma Nyelvi Irodának – mely nyelvi
tanácsadással és nyelvészeti kutatómunkával egyaránt foglalkozik – ez már a második
nyelvész konferenciája, melyre városunkban került sor, s az iroda munkatársai jövőre
is itt szeretnék megrendezni immár a III.
Gramma Nyelvészeti Napokat. Remélhetőleg városunk neve így hamarosan bekerül a
Kárpát-medencei magyar nyelvészek konferencia naptárába is.
VKI

Stalo sa v novembri
1. – Vo svojom rodinnom dome v Gbelciach
sa obesil 33-ročný miestny občan.
2. – Štúrovo – Lapáš 1:1 (1:1) – majstrovský
futbalový zápas.
4. – Štyria muži napadli policajta a jeho otca
z Malej nad Hronom. Obaja sa zranili,
útočníkov polícia zadržala.
5. – V stupnej aule MsKS bola otvorená
výstava Aleny Nothart pod názvom
Motívy.
9. – Spartak Trnava B – Štúrovo 0:0 – majstrovský futbalový zápas.
12. – Prihlásil sa na polícii v Nových Zámkoch
muž, ktorý bol spolupáchateľom vraždy
Márie Cs. v novembri 1999. Podľa jeho
výpovede polícia zadržala aj druhého
páchateľa.
14. – V Mindszentyho hale v Ostrihome sa

konal dobročinný koncert na pomoc
požiarom postihnutých občanov, na ktorom okrem iných účinkovali: Kisbojtár,
citarový súbor Základnej školy Endre
Adyho a spevokol Szivárvány.
– V Moldave nad Bodvou a Buzite sa konal
5.Festival dedinských divadelných súborov. Náš región reprezentovali divadelníci
z Obidu (dvoma súbormi), Bátorových
Kosíh a Nány. Veľkú cenu, už tretíkrát v
poradí získali nánanskí divadelníci, ktorí
predviedli Goldoniho Mirandolínu.
Režisérkou súboru je Mária Juhász.
16. – Štúrovo – VION Zlaté Moravce 3:0 (2:0)
– majstrovský futbalový zápas hraný v
Želiezovciach. Tým sa skončila jesenná
časť súťaže, naše mužstvo prezimuje na 3.
mieste.

17. – V Rytierskej sále ostrihomského hradu
bol podpísaný zakladajúci list
Euroregiónu Ister-Granum. Z ľavého
brehu Dunaja sa pripojilo 31 obcí z okolia
Štúrova.
19. – V mestskej galérii bola otvorená výstava
Szilvie Czafrangó pod názvom Zjavenia.
21. – V Budapešti sa konala dvojdňová regionálna konferencia, za účasti 20 vedúcich
samospráv a 25 predsedov Csemadoku z
regiónu.
30. – V Salke na Sviatku Svätej rodiny účinkovali spevokoly Szivárvány a Stilla Pectus.
/p.j./
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Párkányi gimnazisták németországi együttműködése

A nagy fa meg a fejsze
Az Óperencián innen, s a magas hegyeken túl van
egy város, melynek neve Wolfsburg (magyarul
„Farkasvárnak” hívhatnánk). Talán nem lepődik meg
senki, ha elmondom, hogy ez egy német iparváros, s
van némi köze Párkányhoz meg a környező falvakhoz. (Egyébként itt található a Volkswagen
konszern központja is). A mese viszont egy harmadik helyen, Drezdában kezdődött. Itt rendezték
meg szeptember végén azt a szemináriumot, amelyen azok a német,
cseh, lengyel, magyar, szlovén, szlovák és szlovákiai magyar tanárok
kaptak meghívást, akiknek pályázatát beválogatták a Jugend-SchuleWirtschaft (Ifjúság-Iskola-Gazdaság) c. nemzetközi verseny 10. évfolyamába.
A Párkányi Gimnáziumot Uzsák Éva, német szakos tanárnő képviselte a rendezvényen. Neki köszönhető tehát az, hogy kapcsolatba kerülhettünk két wolfsburgi gimnáziummal, s együtt dolgozhatunk az ottani diákokkal ezen a régiófejlesztési tervezeten. A közös projekt jelszava „Hilfe zur Selbsthilfe – Segítség az önsegélyezéshez”, ami talán elég
jól kifejezi a projekt lényegét. Közben persze intenzíven levelezünk
wolfsburgi diáktársainkkal és építgetjük kapcsolatainkat.
A feladat a következő: feltérképezni a párkányi és környékbeli kis–
és középvállalkozások helyzetét, interjúkat készíteni a vállalkozások
vezetőivel, majd a tapasztalatainkat egy tanulmányban összegezni.
Munkánkról folyamatosan beszámolunk majd az Új Szó hasábjain is.
A lap részese a programnak, s mi, akik a projekt megvalósításában részt
veszünk, naponta ingyen kapjuk az Új Szót, amelyből nemcsak információkat meríthetünk, de meg is tanuljuk azokat feldolgozni. Emellett
vállalkozókat hívunk meg, elsőként Ing. Gyetven Miklóssal, a párkányi

fürdő igazgatójával találkoztunk decemberben, aki egy érdekes beszélgetés keretében osztotta meg velünk vállalkozói tapasztalatait. A program fő támogatója a Deutsche Bank Alfred Herrhausen Alapítványa és
az aacheni IZOP-Intézet.
Mi 22-en dolgoztunk lelkesen a „jó ügyért” és nem adjuk egykönnyen a lehetőséget, hogy a legjobbak között mi is részt vehessünk
majd 2004 őszén a berlini gálán. Ennek reményében kérjük a környék
vállalkozóit az együttműködésre, mert a magas hegyek tényleg messze
vannak, de talán magunkhoz húzhatjuk azokat, ha mindenki segít egy
picikét.

Bella Rózsa a városi galériában

Majsterka medirytiny v galérii

„Azt dicsérd az emberben, amit sem elragadni, sem adni
nem lehet, ami az ő tulajdona. Kérded, mi az? A lélek, s a lélekben tökéletességre jutott értelem.” (Seneca)
Az ember világra jön, él, szeret, szenved, s egy kis szerencsével, istenadta tehetséggel és kitartó munkával maradandót
alkothat. Bella Rózsa Pilinszky-díjas tanárt. Családjának
minden tagja tehetséggel megáldott ember. Vannak közöttük
vers és prózaírók, festők, grafikusok, művészetben élő és
művészetszerető emberek.
A rajzolás, festés, verselés, éneklés mindennapos dolog a
családjukban. Művésztenárok nevelték. 1975-ben tanári
oklevelet szerzett Szegeden. Jelenleg Kecskeméten tanít rajzot és művészettörténetet. A tanári és alkotói munkát nem
tudja kettéválasztani, hiszen egyik a másikból táplálkozik. A
tanítás is alkotás. Amikor a diákokkal foglalkozik, az utolsó
morzsáig mindent át akar adni nekik, amit tud. Egyfajta késztetést érez arra, hogy megmutassa a körülöttünk kavargó
zajos világban a csendben meghúzódó, nem harsányan tolakodó szépet. Ez adja az élet igazi minőségét, ez gyarapítja a
lelkeket, ez mutatja az utat, aminek segítségével elkerülhetik
a rosszat. És példa nélkül semmit sem lehet helyesen tanítani
vagy tanulni. Az erőt, kitartást és ihletet a gyökerekből meríti. A rézkarc technikája minden mást kiszorított alkotói tevékenykedéséből,. Mestere Kántor János festő– és grafikusművész volt. A madarak, a szöcske, a régi kovácsműhelyből
elszabaduló lovak látványa, gyermekkori képeiből szöknek a
rézlemez felületére.
Saját bevallása szerint a pályánkon való haladáshoz kevés
a saját erőnk. Bármi is legyen feladatunk a világban, Istentől
kaptuk hozzá a tehetséget. A támogatást pedig – ami legalább
olyan fontos – a családtól.

Človek sa narodí, žije, miluje, zápasí s každodenným kolobehom
života. S trochou šťastia, s božským talentom a vytrvalou prácou môže
vytvoriť niečo trvácne. Bella Rózsa pochádza z početnej rodiny, v ktorej
všetci členovia sú požehnaní umeleckým nadaním. Sú to básnici, prozaici, maliari, grafici, s umením žijúci a umenie milujúci ľudia.
Maľovanie, kreslenie, básnenie a spev boli a sú dodnes každodennou
súčasťou ich života. V roku 1975 ukončila štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Szegede – odbor biológia a výtvarná výchova. V súčasnosti
vyučuje na osemročnom gymnáziu v Kecskeméte. Pedagogickú prácu a
umeleckú tvorbu nedokáže od seba oddeliť, navzájom sa doplňujú a sú
rovnakou láskou v jej živote. Motiváciu na rôznorodú činnosť, ktorej sa
venuje čerpá zo svojich koreňov. Od ľudí a z kraja, v ktorom vyrastala a
kam sa aj teraz s veľkou radosťou vracia. Najobľúbenejšou technikou,
ktorej sa venuje je medirytina. Jej majstrom bol maliar a grafik Kántor
János. Všade sa prejavia záblesky z detstva, spomienky na domov, krajinu, ktorá je hlboko zarytá do srdca a jej duše.
Za svoju pedagogickú a umeleckú prácu získala mnoho vyznamenaní a
ocenení, zúčastnila sa spoločných výstav doma aj za hranicami, napríklad v Japonsku, v Egypte.
– Ági–

– Ági–

Veres Erika

Decemberben az Új Szó szerkesztőségében jártunk

Hídmorzsa
A következő „szomorú” mozzanat 1895. szeptember 28-án történt a
Mária Valéria Híd ünnepélyes átadásán. Amikor eldördült a három
díszlövés és az új vashíd elődjét a régi hajóhidat véglegesen „ad acta”
elhelyezték, egy asszonyka keservesen zokogni kezdett. A tömegből
valaki odaszólt. Mi a baja néni? Talán örömében tetszik ilyen hangosan sírni. Örömömben? Elenkezőleg, mély bánatomban hullatom
könnyeim. De miért? – kérdezte a kiváncsiskodó. Hát mikor – kérem –
lebontják azt a hidat, ahol az uram 28 évig kereste a kenyerét és most
szegény ember munka nélkül marad.
Tallózta: Cucor Ruland
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Jubilál a Kyokushin klub

Karate klub jubiluje

Januárban lesz 10 éve, hogy megalakult a párkányi Kyokushin Karate Klub. Az emberek életében ez rövid időnek tűnik, egy karate
klubnál viszont más a helyzet. Az elején volt a legnehezebb, ugyanis a
kezdeti lelkesedés után sokan meggondolták magukat és elmentek.
Az első évben a gimnázium tornatermében tartottuk az edzéseket. Ha
belegondolok, hogy milyen kezdetleges módon zajlott a tanítványok
nevelése abban az időben, szinte el sem akarom hinni. Sokan nehezen
értették meg, hogy a karatét nem lehet pár hónap alatt megtanulni.
Minden évben tagfelvételt hirdettünk. Volt olyan, hogy 25-30 új tanítvány is jelentkezett egyszerre, de arra is akadt példa, hogy csak 5-6
új emberrel gyarapodott a taglétszám. 1995-től a klub átköltözött a
szakközépiskola tornatermébe. Itt jó kapcsolat alakult ki az
iskola vezetőségével – ezúton
szeretném
megköszönni
Valkó Ferenc igazgató úr támogatását. Ahogy múltak az
évek, az edzések színvonala is
emelkedett. A tanítványok közül egyre többen indultak hazai és külföldi versenyeken.
Városunkban már hatszor rendeztük meg a Polgármester
Serlegéért kiírt nemzetközi karate versenyt, ahol a hazai versenyzőkön kívül magyar és
cseh klubok is rendszeresen indulnak. Minden év júliusában
hatnapos edzőtáborozáson
vesznek részt a tanítványok. Az utóbbi években a klub alábbi tagjai
nyertek szlovák bajnokságot kategóriájukban.
Küzdésben (kumite): Albán Péter, Janso Dominik, Pákozdy Tamás, Pásztor József, Podhorský Peter, Rybár Miroslav, Szekér József, Tarr Tomáš.
Formagyakorlatban (kata): Albán Péter, Éder Oliver, Godó Éva,
Hanzelíková Diana, Janok Márk, Krištofčíková Diana, Szabó Gábor,
Szekér József, Urbánová Adela. Klubunk tagjai a következő országokban vettek részt versenyeken és edzőtáborozáson: Magyarország, Ausztria, Csehország, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország,
Spanyolország, Portugália, Japán. Hat Európa bajnokságon, egy Európa kupán és egy világbajnokságon indultak már párkányi versenyzők. Eddigi legnagyobb nemzetközi sikerünk Godó Éva 2002-es
bronzérme az Európa Kupán. Örömmel tölt el, hogy klubunknak e
sorok íróján kívül még három fekete öves mestere van: Bottyán Pál,
Godó Éva és Szántó Tibor. Bottyán Pál azon kívül, hogy klubunk tagja, a zselizi Kyokushin Karate Klub edzője immár hatodik éve. Godó
Éva főiskolai tanulmányai mellett öt évig volt a pozsonypüspöki
Kyokushin Karate Klub edzője, három éve pedig a kezdőcsoport
edzője. Idén szeptemberben a karateklub új helyre költözött. A Best
of Gym konditerem épületében tartjuk edzéseinket. Itt kisebb helyen
ugyan, de több csoportban, jobb körülmények között edzhetünk.
Egykori és jelenlegi tanítványaimnak köszönöm a munkájukat és
segítségüket. Sok sikert kívánok nekik a jövőben is.

V januári oslávi svoje 10. výročie vzniku Kyokushin Karate Klub
Štúrovo. V ľudskom živote je to iba krátky čas, ale u karate klubu je to
iné. Na počiatku nám bolo najťažšie, lebo po prvom nadšení si to
mnohí rozmysleli a odišli. Najskôr sme trénovali v telocvični gymnázia. Keď si pomyslím, akým amatérskym spôsobom boli vedené tréningy v tom čase, ani sa mi to nechce veriť. Mnohí len veľmi ťažko
pochopili, že karate sa nedá zvládnuť za pár mesiacov. Každý rok sme
usporiadali nábor nových členov. Niekedy prišlo až 25-30 nových
cvičencov, v horšom prípade sa klub rozrástol iba o 5-6 nových členov. V roku 1995 sa klub presťahoval do telocvične SOU. Tu sme nadviazali dobrý kontakt s vedením školy. Touto cestou chcem poďakovať
riaditeľovi SOU, pánovi
Valkóovi, ktrorý mal vždy pre
nás pochopenie.
Po určitom čase sa úroveň
tréningov začala zvyšovať.
Niektorí cvičenci sa zúčastnili
domácich a neskôr aj zahraničných súťaží. V našom meste
sme už šesťkrát úspešne zorganizovali medzinárodnú súťaž o
Pohár primátora, čoho sa
okrem slovenských klubov
zúčastňujú aj karatisti z Česka
a Maďarska. Každý rok cez
letné prázdniny organizujeme
šesťdňové tréningové sústredenie.
V uplynulých rokoch vyhrali
Majstrovstvá Slovenska v rôznych kategóriach naši nasledovní členovia:
V športovom zápase (kumite): Albán Peter, Janso Dominik,
Pákozdy Tomáš, Pásztor Jozef, Podhorský Peter, Rybár Miroslav,
Szekér Jozef, Tarr Tomáš.
V súborných cvičeniach (kata): Albán Peter, Éder Oliver,
Godóová Eva, Hanzelíková Diana, Janok Marek, Krištofčíková
Diana, Szabó Gabriel, Szekér Jozef, Urbánová Adela. Členovia
nášho klubu súťažili v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike, Poľsku,
Ukrajine, Rusku, Španielsku, Portugalsku, Japonsku. Boli na 6 majstrovstvách Európy, na jednom Európskom pohári, a na majstrovstvách sveta. Doterajším najväčším úspechom klubu je bronzová
medaila Evy Godóovej z Európskeho pohára r. 2002.
Okrem mňa štúrovský klub má ešte troch členov s čiernym pásom.
Sú to: Bottyán Pavol, Godóová Eva a Szántó Tibor. Bottyán Pavol
okrem toho, že je naším členom, už šesť rokov úspešne vedie
Kyokushin Karate Klub v Želiezovciach. Godóová Eva počas štúdií
na vysokej škole päť rokov viedla karate klub v Podunajských
Biskupiciach, a posledné tri roky trénuje skupinu začiatočníkov. V
septembri tohto roku sme sa presťahovali na nové miesto. Trénujeme
v priestoroch posilovne Best of Gym. Máme tu menej miesta, ale v
menších skupinkách sú kvalitnejšie tréningy.
Zároveň sa chcem poďakovať všetkým mojim cvičencom za odvedenú prácu a pomoc, a zaželať im veľmi úspešný nový rok.

Rácz Norbert – edző

Rácz Norbert – tréner

Vyučovacia hodina trochu inak
Často sa hovorí, že mladí ľudia nemajú záujem o dianie v politike.
Žiaci deviateho ročníka základnej školy v Štúrove, dokázali, že to nie
je pravda.
20. novembra 2003 zavítal do školy Ing. Iván Farkas, poslanec NR
SR a porozprával žiakom o práci parlamentu. Pán poslanec vysvetlil
ako pracujú výbory, aké sú povinnosti poslanca. Potom nasledovali
otázky z rôznych oblastí života, na ktoré pán Ing. Farkas odpovedal

veľmi ochotne a obšírne. Najviac zaujímala žiakov budúcnosť
Slovenska v EÚ. Zaujímavé a konkrétne boli otázky týkajúce sa
regiónu Štúrova. Rezonovali v nich témy: nezamestnanosť v Štúrove
a okolí, korupcia a budúcnosť v EÚ.
Pánovi poslancovi patrí naše poďakovanie za to, že si pri svojej
náročnej práci našiel čas na zmysluplnú besedu s našimi žiakmi.
PaedDr. Adriana Laczaová, učiteľka ZŠ

2003. december
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Skončil sa štvrtý ročník
ekologickej súťaže

Befejeződött a környezetvédelmi
verseny negyedik évfolyama

V slávnostnej rokovacej sále ostrihomskej radnice sa 28. novembra konalo finále 4. ročníka trojkolovej interregionálnej ekologickej
súťaže. Súťaže sa zúčastnili 14-roční žiaci nášho regiónu, aby preukázali svoju pripravenosť a zmerali si sily. Veľa úsilia a práce predchádzalo tomu, kým sa žiaci zo škôl Dorogu, Ostrihomu a Štúrova
stretli vo finále. Prvé kolo súťaže sa konalo ešte na jar, jeho témou bol
test s tematikou ochrany životného prostredia a fosilných energetických surovín a zároveň krížovka, správnym vylúštením ktorej sme sa
dopracovali ku kľúčovej téme 2. kola – k atómovej energii. V tomto
kole sme plánovali návštevu atómovej elektrárne v maďarskom meste
Paks. Domáci pre nás pripravili bohatý program – návštevu
Informačného centra pre návštevníkov a prehliadku okolitých rybníkov. Necelý týždeň pred našou návštevou však bola s odvolaním sa na
poruchu plánovaná návšteva zrušená. Náš pôvodný zámer sa tak
neuskutočnil, mohli sme si však uvedomiť zodpovednosť človeka pri
využívaní atómovej energie. Tohto roku sme sa teda vybrali do okolia
maďarského Visegrádu, nakoľko v priebehu predchádzajúcich ročníkov súťaže sme už navštívili Kováčovské kopce-Burdu a absolvovali sme aj prechádzku náučnými chodníčkami na kopci Strázsahegy
pri Dorogu. Nádherné prostredie Visegrádu, Arborétum Miklósa
Berthényiho a Základná lesná škola v Dunajskom ohybe nás nielen
očarili, ale zároveň upozornili na krásu nášho širšieho regiónu aj na
zodpovednosť za jeho osud a ochranu nášho prírodného bohatstva.
Po príjemnej prechádzke prírodou už nasledovalo napínavé finále, v
ktorom Gymnázium v Štúrove reprezentovali žiaci slovenského
oddelenia Simona Nickmanová a Miroslav Janák zo 4. B triedy a
žiaci maďarského oddelenia Csaba Gergely a Kinga Kotoláčiová zo
4. D triedy. Žiaci sa na súťaž pripravovali tak ako v predchádzajúcich
rokoch pod odborným vedením Ing. Silvie Kolrusovej a Ing. Márie
Hammersmidtovej.
Kým v ostatných dvoch ročníkoch súťaže prvé miesto patrilo
žiakom štúrovských škôl, tento rok sa z víťazstva tešila Nagy Éva,
žiačka z Ostrihomu. Náš Csaba Gergely obsadil 3. miesto a Simone
Nickmanovej patrí 7. priečka hodnotenia. Predseda poroty, Mgr. Ján
Oravec, primátor Štúrova vo svojom záverečnom slove vysoko ocenil
prínos súťaže
k zvyšovaniu úrovne vedomostí žiakov regiónu v oblasti ochrany
životného prostredia, ktorí navyše získali nezabudnuteľné zážitky. V
mene všetkých súťažiacich a organizátorov súťaže patrí vďaka sponzorom súťaže: spoločnostiam Kappa Štúrovo, a.s., Kappa Obaly Štúrovo, a.s., JCP Izolácie, a.s., ďalej spoločnostiam Richter Gedeon Rt.
a Hulladékégető Rt. (Spaľovňa odpadov) z Dorogu.

Negyedik alkalommal került megrendezésre az inter-regionális
háromfordulós környezetvédelmi verseny, melynek döntőjére november 28-án az esztergomi városháza dísztermében került sor.
Régiónk 14 éves diákjai mérték össze tudásukat és adtak számot
felkészültségükről.
Sok munka előzte meg, míg az esztergomi, dorogi és a párkányi
iskolák tanulói a döntőig jutottak. Az első fordulóban – még tavasszal – egy környezetvédelmi témájú vetélkedő kérdéseit és a témakörhöz kapcsolódó keresztrejtvényt kellett a tanulóknak megoldaniuk. A keresztrejtvény helyes megfejtésével pedig eljutottunk a
második forduló kulcsszavához, az atomenergiához. Ezen forduló
keretében a paksi atomerőmű meglátogatására készültünk. A hazaiak gazdag programmal vártak, az atomerőmű tájékoztatási és
látogató központja mellett a hangulatos horgásztavak megtekintését is tervezték számunkra. Sajnos alig egy héttel a tervezett időpont előtt egy meghibásodás miatt a látogatás meghiúsult. Új uticél
után néztünk tehát. Választásunk Visegrád környékére esett, mivel
az előző években már jártunk a kovácspataki hegyekben és a Dorog melletti Strázsahegyen létesített tanösvényen is,
A csodás visegrádi környezet, a Mogyoróhegy, a Berthényi
Miklós Füvészkert és a Dunakanyar Erdei Iskola meglátogatása
nemcsak tökéletesen kárpótolt bennünket, hanem e kirándulás során tudatosítottuk azt is, milyen kincsekkel vesz minket körül a hazai táj, hogy felelősséggel tartozunk érte és hogy védenünk is kell.
Az üdítő természetjárás után már csak az izgalmas döntő következett, amelyen a párkányi Gimnáziumot Simona Nickmanová és
Miroslav Janák, a szlovák részleg 4. B osztályából, illetve Gergely
Csaba és Kotoláči Kinga a magyar részleg 4. D osztályából képviselték. A résztvevők Silvia Kolrusová és Hammersmidt Mária tanárnők szakmai irányítása alatt készültek fel, akárcsak az előző
években. Míg az előző két évfolyam párkányi sikert hozott, az idén
egy esztergomi diáklány, Nagy Éva, a Szent István Gimnázium tanulója vitte el a pálmát. A párkányi Gergely Csaba a 3. helyen,
Silvia Nickmanová pedig a 7. helyen végzett. A zsüri elnöke, Mgr.
Ján Oravec párkányi polgármester zárszavában nagyra értékelte,
hogy régiónk diákjainak tudása gyarapodott, mindemellett rengeteg élménnyel gazdagodtak és mélyen belevésődött tudatukba,
hogy örökségünket – természeti kincseinket ápolni és védeni kell.
A résztvevők és a szervezők nevében köszönet illeti a verseny támogatóit, a párkányi Kappa Štúrovo, Kappa Obaly Štúrovo, JCP
Izolácie, valamint a dorogi Richter Gedeon, ill. a Hulladékégető
Részvénytársaságokat.

Ing. Mária Hammersmidtová

Hammersmidt Mária

Regionális Csemadok–konferencia Budapesten
A Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya immár hatodik alkalommal hívta össze november végén a járás alapszervezeteinek vezetőit és azon községek polgármestereit, ahol működnek Csemadok szervezetek. A kétnapos találkozóra Budapesten,
a Magyar Kultúra Alapítvány székházában került sor. Az első napon a 45 fős csoport a Mednyánszky-emlékkiállítást tekintette
meg a Magyar Nemzeti Galériában. A meghívott anyaországi intézmények képviselői: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Rákóczi Szövetség, a Határon Túli Magyarok Hivatala és
a DUNA TV mutatták be az általuk képviselt intézményeket, és a
jövőbeni együttműködésről, támogatásról biztosították az érdeklődőket. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumát Jarábik Gabriella igazgató asszony mutatta be, az OTP szlovákiai leányvállalatának kedvezményeiről pedig Kovács Dezső, a párkányi fiók
igazgatója adott tájékoztatást. Farkas Iván parlamenti képviselő
az új közigazgatási rendszert ismertette. Este a Magyar Borok
Házában az ottani szakemberek vezették a borkóstolót, majd leg-

jobb hazai szakembereink: Petrech Miroslav és Korpás András
mutatták be vidékünk legfinomabb borait. Másnap „Kárpát – medencei körkép” címmel Duray Miklós adott helyzetjelentést a
státusztörvény jelenéről, jövőjéről, Pogány Erzsébet pedig az információs irodák munkájáról adott számot. Bemutatkozott az érsekújvári Regionális Művelődési Központ igazgatója Stugel Tibor is, valamint Farkas Tibor, a Kerületi Kulturális Bizottság elnökeként az intézményesített kultúráról adott tájékoztatást. Délután Száraz József, a Csemadok OV elnöke és Görföl Jenő főtitkár a „Hogyan tovább Csemadok” kérdésekre válaszolva vázolta
fel a 2004. évi terveket. Este a csoport az „Össztánc” c. zenés-táncos előadást tekintette meg a Vígszínházban. Mint az elhangzott
véleményekből kitűnt, szükség van az ilyen szintű találkozókra,
amelyeken lehetőség nyílik a sokrétű információcserére.
-de-
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Oznámenie

Értesítés

Mestský úrad v Štúrove, oddelenie financií, plánovania a
správy mestských podnikov, úsek daní a poplatkov oznamuje
občanom, že zmysle VZN mesta č. 9/2003 o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu je poskytnuté odpustenie poplatku za TKO a nasledovné
úľavy:

A párkányi Városi Hivatal, pénzügyi és vagyonkezelési osztálya helyi illeték– és adórészlege értesíti a város
lakóit, hogy a hulladék gyűjtését és szállítását szabályozó 9/2003 sz. általános érvényű rendelete értelmében az
illetékcsökkentési kedvezmények a következők:

Odpustenie poplatku za TKO sa vzťahuje na osoby, ktoré sa
dlhodobo (minimálne 1 rok) zdržujú v zahraničí. Podmienkou
odpustenia poplatku je predloženie dokladu o povolení pre
dlhodobý pobyt v cudzine a dokladu o zaplatení poplatku za
predchádzajúci rok.

A közületi hulladék elszállitása után fizetett illeték azon személyekre nem vonatkozik, akik 1 évnél hosszabb ideig külföldön tartózkodnak. Az illetékfizetés engedményének feltétele olyan bizonylat felmutatása, amelynek értelmében engedélyezett a hosszantartó külföldi tartózkodás, valamint az előző évi illeték befizetéséről szóló igazolás felmutatása.

Úľavy:
a) 50% úľava sa poskytne:
1) osobám študujúcim mimo mesta na základe
predloženia potvrdenia o návšteve školy a študentského domova
mládeže, resp. potvrdení o návšteve denného štúdia u vysokoškolákov
2) osobám, ktoré sa zdržiavajú v zahraničí (za účelom
zamestnania a štúdia) najmenej 5 mesiacov a majú trvalý resp.
prechodný pobyt v obci, po predložení potvrdenia od zamestnávateľa alebo školy
3) domácnostiam s počtom členov 6 a viac sa poskytne
úľava vo výške 50% počnúc 6 osobou
b) 30% úľava sa poskytuje osobám, ktoré vykonávajú základnú vojenskú službu, po predložení potvrdenia od príslušného
vojenského útvaru

Kedvezmények:
a) 50%–os kedvezményt kaphatnak:
1) azon diákok, akik a városon kívül tanulnak és igazolni
tudják az iskola látogatását, továbbá kollégiumi szállásukat, illetve igazolják, hogy egyetemi tanulmányaikat nappali tagozaton
folytatják.
2) azon személyek, akik legkevesebb 5 hónapig külföldön tartózkodnak (tanulnak vagy dolgoznak), állandó, illetve átmeneti lakhelyük viszont a városban van és szintén igazolják az
iskolalátogatást vagy munkavállalást
3) azon háztartások, amelyekben hat, illetve ennél több
személy él, 50%–os kedvezményben részesül a hatodik személytől felfelé
b) 30%–os kedvezményt kaphatnak azon személyek, akik
tényleges katonani szolgálatot teljesítenek és ezt igazolni tudják.

Úľava pre držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP/S je 20 % z ročného
poplatku za splnenia nasledovných podmienok:
1) predložiť fotokópiu preukazu ZŤP, ZŤP/S
2) zaplatenie poplatku za odvoz odpadkov za predchádzajúce
obdobie alebo osoba, ktorá uplatňuje nárok na úľavu za držiteľa
preukazu žijúceho s ním v spoločnej domácnosti, má poplatok
vyrovnaný.
3) na držiteľa preukazu nie je uplatnená úľava podľa bodu 15a)
ods.3.

Azon személyeknek, akik rokkantnyugdíjasok és az úgynevezett ZTP, ZTP/S igazolvánnyal rendelkeznek, 20%–os kedvezmény jár a következő feltételek mellett:
1) a ZTP, ZTP/S igazolványról fénymásolatot nyújtanak be
2) igazolják az előző év illetékének befizetését, ill. azt, hogy
kedvezményezettel élnek egy háztartásban és az illetéket kiegyenlítették
3) az igazolvánnyal rendelkező személynek nincs kedvezménye a 15 a) pont, 3. bekezdése szerint

Úľavy pre dôchodcov:
a) nárok na úľavu vo výške 20% z ročného poplatku majú
dôchodcovia starší ako 65 rokov a dôchodcovia dožívajúci sa v
roku 2004 veku 65 rokov,
b) podmienkou pre priznanie úľavy je, že:
– dôchodca poberá len minimálny dôchodok, ktorý je
jediným zdrojom príjmu
– dôchodca má zaplatený poplatok za odvoz odpadkov
za predchádzajúce obdobie alebo osoba, ktorá uplatňuje nárok
na úľavu za dôchodcu žijúceho s ním v spoločnej domácnosti, má
poplatok vyrovnaný,
c) v prípade, že na dôchodcu je uplatnená úľava podľa bodu
15a) ods.3, ďalšia úľava vo výške 20% podľa bodu 17a) sa nepriznáva,
d) k uplatneniu úľavy podľa odsekov a), b) je potrebné predložiť
Mestskému úradu doklad o výške dôchodku v termíne do
31.1.2004
e) v sporných prípadoch, neupravených prípadoch a v prípadoch tvrdosti VZN, rozhoduje primátor mesta.

Nyugdíjasoknak járó kedvezmény:
a) 20%–os kedvezményre tarthatnak igényt a 65. évnél idősebb
nyugdíjasok és azok, akik 2004–ben töltik be 65. életévüket
b) a kedvezmény feltétele a következő:
– a megélhetés egyedüli forrása a legkisebb (minimális)
nyugdíj
– az előző évben kiegyenlítette az illetéket, illetve bizonyítani tudja, hogy kedvezményezettel él egy háztartásban és
nincs illetéktartozása
c) ha a nyugdíjasnak már van kedvezménye a 15 a) pont, 3. bekezdés szerint, akkor a 20%–os kedvezményt már nem igényelheti
d) az a) és b) pontok szerinti kedvezményhez be kell biztosítani
a nyugdíjról szóló igazolást 2004. január 31–ig
e) vitás vagy rendezetlen esetekben, vagy a rendelet keménysége esetén a polgármester dönt

Všetky úľavy možno uplatniť žiadosťou do 31. januára za príslušný rok a budú poskytnuté osobám, ktoré nemajú nedoplatok za
predchádzajúce obdobie. Po uvedenom termíne za príslušný rok,
žiadosti nebudú akceptované. Rozhodujúci je dátum poštovej
pečiatky, v prípade osobného doručenia pečiatka podateľne.

A kedvezmények érvényesítését célzó kérelmeket az adott év
január 31–ig kell benyújtani, és csupán azon személyek érvényesíthetik kedvezményüket, akiknek az előző évből nincs illetéktartozásuk. A fent említett időpont után benyújtott kérelmeket nem
vesszük figyelembe. A beadás időpontját illetően a kérvény feladásának postai bélyegzője, személyes kézbesítés esetén pedig az
iroda bélyegzője a meghatározó.
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Správy SZTP a SZPCCH
Nakoľko sme dostali veľa ohlasov na príspevok „čitateľa” (viď Štúrovo a okolie, september 2003) zverejníme výňatok zo zákona č.
138/2003.
§ 3a Úhrada za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Osoba uhrádza za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti lekárovi a zubnému lekárovi, ktorí poskytujú primárnu starostlivosť v ambulancii, platbu 20 Sk a pri každej návšteve lekára a
zubného lekára, ak nie je oslobodená od povinnosti uhradiť túto platbu
podľa odseku 10 písm. b).
Oslobodení sú:
1. Osoba pri poskytovaní preventívnej starostlivosti vrátane povinného očkovania a pri poskytovaní dispenzárnej starostlivosti (pacienti, vedení u odborného lekára s chronickým ochorením).
2.Osoba pri opakovanej návšteve toho istého lekára v ten istý deň
poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri opakovanej návšteve nadväzujúcej na poskytovanie tej istej zdravotnej starostlivosti.
3. Osoba s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko
ohrozenia života a zdravia tejto osoby alebo jej okolia.
4. Osoba v hmotnej núdzi alebo jej zákonný zástupca.
5. Dieťa s nariadenou ústavnou výchovou.
6. Nositeľ ocenenia striebornej Jánskeho plakety.
7. Osoba pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi.
8. Dieťa do dovŕšenia šiestich rokov veku.
Dúfame, že táto horúca téma týkajúca sa platieb v zdravotníctve po
novom roku padne a nájde sa iný spôsob, ako pomôcť zdravotníctvu.
Doporučujem „čitateľovi” prečítať si Pravdu z 18.10.2003. To nie je
bulvárna tlač a nie sú v nej žiadne senzácie, kde si môžete prečítať
komu a čo to prinieslo. I to, že ešte raz budete mať potvrdené, že som
mala pravdu. My naozaj chceme postihnutým pomôcť a nedovolili by
sme si ich zavádzať, pokiaľ by sme tento zákon nemali preštudovaný. A
nebojte sa podpísať pod svoj článok. Týmto sme túto tému o platbách
vyčerpali a nemienime sa k nej vracať.
Sokolová Mária
Takisto sa stretávame s oveľa pálčivejšou témou, keď pri vyžiadaní
výpisu zo zdravotnej karty na predpísanom tlačive z Obvodného
úradu, kde je aj vytlačené, že tento zápis má byť bezplatný, nakoľko
slúži to pre sociálne účely. No, aj napriek tomu niektorí lekári žiadajú
100 alebo 200 Sk, pretože im to údajne poisťovne nepreplácajú.
Výbor ZO SZTP SZPCCH

Az egészségkárosultak
szövetségének hírei
Miután a lapunkban megjelent „Egy olvasó” aláírású cikkre (lásd
PéV, 2003. szeptember) több válaszlevél is érkezett,
idézünk a 2003/138 Tt.sz. törvény rendelkezéseiből.
3a) § Az egészségügyi gondoskodással összefüggő szolgáltatások
térítése
A szolgáltatást igénybe vevő személy a szolgáltatást nyújtó orvosnak, illetve fogorvosnak a rendelőben nyújtott alapvizsgálatért illetve
kezelésért köteles minden látogatás alkalmával 20 koronát fizetni,
hacsak az illető személy ezen díj megfizetése alól nem mentesül az
adott rendelet 10. bekezdésének b) pontja alapján.
A fizetéstől mentesül:
1. A megelőző kezelésen résztvevő személy, ide számítva a kötelező megelőző oltást és a rendszeres szakorvosi tanácsadásra utalt krónikus betegségben szenvedők.
2. Az a személy, aki ugyanazon a napon ugyanazon betegségével
többször kénytelen ugyanazt az orvost felkeresni.
3. Azok a lelki beteg személyek, kiknek állapota ön– vagy közveszélyes.
4. Anyagi szükséget szenvedő személy vagy az őt gondozó személy.
5. Intézeti gondozásban lévő gyermek.
6. Jánský ezüst emlékérmes véradó.
7. Önkéntes véradáskor kivizsgálandó személy, ha a véradás ingyenes.
8. Hat évnél fiatalabb gyermek.
Reméljük, hogy az új évben ez a téma lekerül a napirendről és az
egészségügy anyagi gondjait más módon fogják orvosolni. Az „olvasó” figyelmébe ajánljuk a Pravda 2003. október 18-i számát, mely
tárgyilagos tájékoztatás közöl ebben a témakörben. Így saját szemével meggyőződhet igazamról és arról, hogy mi nem akarjuk a betegeket és rokkantakat félrevezetni, ezért vártunk a rendelet áttanulmányozásával. Ön pedig ne féljen a cikkét aláírni! Ezzel a témát érintő
vitát lezártnak tekintjük.
Mária Sokolová
Találkozhatunk ennél is kellemetlenebb esetekkel, mikor az egészségügyi nyilvántartási lapból (kartoték) való kivonat elkészítéséért,
melyet a körzeti hivatal kért, egyes orvosok 100, sőt 200 koronát kérnek. Annak ellenére, hogy a szociális célokra szolgáló nyomtatványon fel van tüntetve, hogy annak kitöltése díjtalan. Ezek az orvosok
ugyanis arra hivatkoznak, hogy ennek az igazolásnak a kitöltését a
betegbiztosítók nekik nem térítik meg.
A szövetség vezetősége (Ford: Lukács Zsigmond)

A Szent Család Ima

Ha nincs hó, akkor hintón
érkezik a Mikulás???

Advent, az egyházi év kezdeti szakasza, a várakozásnak, virrasztásnak időszaka, a Megvaltó születésére való készülődés ideje.
November 30-án, Advent (Úrjövet) első vasárnapján a szalkai római katolikus Nagyboldogasszony tempomban tartották a Szent
Család Ima ünnepét. A lelkiatyákat és az összegyűlteket a főszervező Szeleckyné Ziman Katalin köszöntötte. Az ünnepélyt megtisztelte jelenlétével Bugár Béla, a parlament alelnöke. A szalkaiak
a Magyarországról és a környező falvakból érkezett híveket a Ne
menjetek ma máshova... énekkel fogadták. Az imák és a zsoltár
után következett az adventi koszorú és a Szent Család képének
megáldása. A meghitt tartalmas délután énekléssel, rózsafüzérrel,
litániával, könyörgésekkel folytatódott és a vendég kórusok szereplésével zárult. Közreműködtek a párkányi Kisbojtár, a nánai és
a tápiószecsői aszszonykórusok, valamint a párkányi Szivárvány
és a Stilla Pectus kórus. Köszönet illeti a támogatókat és Ziman
Magdolna társszervezőt, aki mindent megtesz azért, hogy e szép
hagyomány évről évre fényesebben elevenedjen meg, hogy a megjelentek minél jobban átérezzék a Szent Család Ima lényegét.

Sokan mondják minek ma Mikulás? Én örömmel emlékszem
vissza azokra az órákra, amikor izgatottan vártam, hogy elérkezzen hozzám a „fehérszakállas öreg”. A gyermekeket nem
szabad megfosztani ettől az örömtől. Azok a boldog arcok, azok
a csillogó tekintetek. Igen szükség van Mikulásra. Már hagyományként tekintünk rá, de ennek a hagyománynak élnie kell!
Szalkán is örömteljes nap virradt december 6-án. A polgármester jóvoltából az óvodások mosollyal köszönthették a Mikulást
és meglepetést is készítettek neki. Elhangzott egy-két karácsonyi ének is és következett a csomagosztogatás. Sokan ígérték
meg a Mikulás bácsinak, hogy ezen túl jobbak, szófogadóbbak
lesznek. Ezután a két krampusz buzgó kíséretében elindult a
„fehérszakállas öreg” az iskola felé, ahol szintén sor került a
csomagosztásra. Sőt még meg is táncoltatták a őt! Csak úgy
ropta! Utána csak az elvarázsolt arcok maradtak és egy fura
érzés, amit leírni nem lehet, de ott él mindenki emlékezetében,
aki valaha is találkozott vele.

(c)
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Meghívó

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 alapszervezet színjátszóköre, tombola
Zene: MOONLIGHT BAND
A jegy ára: 350,– Sk
Jegyelővétel: Nagy Márta – szabadidőközpont,
Művelődési Központ: Hétfő – Péntek: 9.00 – 17.00 óra

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

Na návšteve u vodákov
Medzi najúspešnejšie športové oddiely v
našom meste patrí už dlhé roky kanoistický
oddiel TJ-Dunaj Štúrovo. Z neho vyšli
v minulosti i v súčasnosti viacerí reprezentanti federálnej republiky i Slovenska.
V minulosti to boli: Bobek, Vanko, bratia
Šušorovci, Kočišová, Gromová, Kužel,
Malatová, Medveová, Medve, teraz sú to
juniory Gelle, Szabo, Bugárdi. Tieto mená
sú spojené s prácou trénera Jozefa Kužela,
ktorý je už 33 rokov dušou vodákov i kanoistov. V jedno jesenné popoludnie som sa
vybrala po ňom svojimi otázkami.
– Hovorí sa, že každý tréner, ktorý nedosiahol vysnívaný úspech ako pretekár,
dúfa, že sa to podarí aspoň jeho zverencom?
– Za mojich mladých čias neboli také
podmienky, lodenicu sme len stavali. Keď
som začínal s trénerstvom, chcel som fakticky len pokračovať vo svojej športovej
aktivite. O olympiáde sníval každý.
V začiatkoch sme sa tešili každému finálovému umiestneniu. Veľká radosť bola z tretieho miesta Szekérovej a Hostyáka.
Obrovský úspech bol bronz dvojice Bobek
– Vanko z M-ČSFR. Potom prišli aj prvé
miesta – Medveová, Kužel, Šušor, Medve
i vysnívaná olympiáda. Vlani mi spravil

obrovskú radosť Peter Gelle na ME svojim
6. miestom.
– Ako získavaš chlapcov a dievčatá do
oddielu?
– V škole rozdávam náborové letáky
v tretích a štvrtých ročníkoch. Avšak deti
prídu i samé, alebo ich dovedú rodičia.
Mnoho detí však prestane chodiť, keď
prejdeme od výcviku k tréningu.
– Čo hovoríš začiatočníkom?
– Musíš mať rád pohyb, šport a prevádzať ho s radosťou. Rodičov sa snažím presvedčiť, že snaha detí zlepšiť sa v športe
veľmi pozitívne môže ovplyvniť ich výsledky v škole.
– Aké metódy používaš – tvrdú ruku
alebo presviedčanie?
– Nie som zástanca tvrdej ruky. Mojou
snahou je ich sfanatizovať a presvedčiť,
aby úlohy tréningu plnili dobrovoľne.
Citlivý som len na nešetrné zaobchádzanie
s loďmi a pádlami.
– V čom je fascinácia kanoistiky?
– V prírode, ktorá sa neustále mení
počas roka. V boji s vetrom, slnkom, prúdom. V boji sám so sebou. Keď vodák dôjde
k nejakej rieke hneď sa po nej chce previezť, pokoriť ju.
– Každá ľudská činnosť prináša so sebou

Emília Šándorová

Köszönetnyilvánítás

Kulturális hírek
December 8-án, a párkányi Csemadok
házban kerültek bemutatásra – a Szlovákiai
Magyar Könyvfesztivál keretében – a hazai
magyar kiadók termékei. A fesztivál keretében író-olvasó találkozóra került sor Csicsay
Alajos és Pénzes István írókkal, akik eddigi
munkásságukról, terveikről vallottak a megjelent érdeklődőknek. Mindkét pedagógusíró olyan irodalmi termékekkel gyarapította
a hazai kiadványokat, amelyek hasznos segítői a diákok történelemi tanulmányainak.
Legújabb kiadványaik: a „Királyok, fejedelmek, kormányzók” 3.kiadása /Csicsay
Alajos/, valamint a „Lant és kard” c. verses
történelem 5. kötete /Pénzes István összeállításában/ nagy érdeklődést keltenek az olvasók körében.
Ezüst vasárnap nagy sürgés, forgás volt

aj problémy?
– Sme malý oddiel v malej TJ a tak máme
problémy so zabezpečením finančných
prostriedkov. Sponzori sa k nám nehrnú.
Máme staré typy lodí a sú už opotrebované.
Bolo by treba lodný park obnoviť. Zväz
nám sľúbil len jednu loď na tento rok a to je
málo.
– Na záver?
– Vyzývam rodičov, aby u svojich ratolestí podporovali záujem o šport, je to
užitočné trávenie voľného času, je to
v záujme upevňovania ich zdravia. Ale
šport ako taký pomáha rozvíjať vlastnosti,
ktoré sú v živote veľmi cenné a ktoré nám
vytvárajú náskok pred tými, čo v živote
nemuseli ešte prekonávať prekážky. Naučí
nás dodržiavať pravidlá, lepšie zvládať
stres, ovládať sebazaprenie. Nemusí vždy
ísť o lámanie rekordov. Vodné športy rozvíjajú všetky svalové skupiny, zlepšujú
držanie tela, zlepšujú koncentráciu, čisté
a vlhké prostredie tesne nad vodou redukuje výskyt astmatických ochorení.
Kamarátstva, ktoré vznikajú pri šprote formujú charakter dieťaťa a často pretrvávajú celý život.

a nánai kulturházban. A Csemadok hagyományőrző csoportja rendezésében
sütőtték a nánai kicsik és nagyok a karácsonyi mézest, hogy az aranyvasárnapi
karácsonyi ünnepség szereplőit, nézőit
megkínálhassák. A hagyományos mézes
készítése nagy öröm még a fiúknak is,
akik szintén szorgalmasan gyúrták, formázták és díszítették a süteményeket.
Vígh Mária esztergomi csuhés mester
szebbnél – szebb karácsonyi díszeket készített az érdeklődő gyerekek és felnőttek
csoportjával. A sütés után karácsony énekek, dalok és az adventi gyertya fénye tette még hangulatosabbá a délutánt.

Ezúton mondunk köszönetet
mindenkinek, aki 2003. december 10-én
elkisérte utolsó útjára

Bartusz Gyulát
akit a kegyetlen halál 74. életévében
váratlanul ragadott ki szerettei köréből.

Dániel Erzsébet

Fia Attila a családjával, Gyula és testvérei
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Egész évben karácsony!

Vianoce celý rok!

A történet nyáron játszódik, mégis a karácsonyi időszakra jellemző érzések tették felejthetetlenné azt az egy hetet,
amelyet a kovácspataki Panoráma Szállóban tölthettem.
Hihetetlen várakozás előzte meg a találkozót, amelyet
Mgr. Bunčák Gustáv, a Panoráma vezetőjének hozzáállása és vendéglátó szeretete tett lehetővé. Külön köszönet
Kosznovszky Henriettának, Helemba polgármester asszonyának, aki mentesített az üdülői illeték befizetésétől. A
résztvevő csoport egy sorsközösség: az ún.
„Williamsosok”, azaz a Williams-szindróma Társulás.

Príbeh sa odohral v lete, ale moje pocity boli také, aké človek
prežíva cez vianoce. Mal som totiž možnosť prežiť so skupinou
detí z celého Slovenska týždeň v Hoteli Panoráma v Kováčove.
Členovia skupiny očakávali tento týždeň vo veľkom duševnom
napätí. Riaditeľ hotela Mgr. Gustáv Bunčák nás prijal skutočne
veľkodušne. Našu skupinu spojil osud. My sme „williamsovci”
– členovia Spoločnosti Williamsovho syndrómu.

Dr. Williams, új-zélandi szívspecialista először 1961-ben írta
le azt a tünetegyüttest. A szindróma a szív és szívkoszorúér megbetegedések mellett jellegzetes arcvonásokkal és csökkent szellemi képességekkel sújtja az érintetteket, akik egyébiránt nagyon barátságosak, bőbeszédűek, szeretik a zenét és jó a memóriájuk. MUDr. Vladimír Bzdúchnak és munkatársainak köszönhető, hogy Szlovákiában létrejött az a társulás, amely szervezett
formában egészségügyi, szociális és jogi tanácsokkal látja el a
beteg gyermekek szüleit. Az egyesület ügyvezetőjének, Ing.
Sadloňová Naďának köszönhető, hogy ez a sorsközösség minden évben együtt tölthet egy hetet Szlovákia valamelyik üdülőhelyén.
Az én lányom Anita, most 25 éves, de a csoportban megtalálhatók a legkisebb is, mások már túl vannak a harmincon is. Egész
évben erre az egyhetes találkozóra készülnek, amely számukra
talán a karácsonynál is nagyobb ünnep. A találkozó minden
egyes programja még fokozta ezt az érzést.
Barátainkat a táj szépsége teljesen elragadta. A párkányi termálfürdőt, Ing. Gyetven Miklós igazgató úrnak köszönhetően
első alkalommal és díjmentesen látogathattuk meg. A következő
csodálatos nap Esztergomban zajlott, ahol Koditek Pál, a
Cathedralis Tours utazási iroda vezetője mutatta be a Bazilikát
és a királyi palotát. Ő is azonnal igent mondott a felkérésünkre. A
városnézés fáradalmait a lepencei termálfürdőben pihentük ki,
ahol jelképes belépőket biztosítottak számunkra. A következő
egész napos program egy újabb körút volt. Meglátogattuk a bélai
kastélyt, amely ámulatba ejtette a csoport tagjait. Természetesen
nem maradhatott el a táj jellegzetes borainak kóstolása sem. Míg
Szabó Attila szőlővel és őszibarackkal kedveskedett a gyerekeknek, addig a kiváló szőlész és borász szakember, Ing. Miroslav
Petrech a felnőtteket kápráztatta el a muzslai aranyérmes borokkal. A nap utolsó állomása a muzslai Sportcsarnok volt, ahol különböző játékos sportvetélkedők zajlottak. A legügyesebbek apró ajándékokkal és a vargabéles ízével lettek gazdagabbak. A fizetség ismét csak a köszönöm volt. A zsúfolt program végén
községünk lelkipásztora Macho József is csatlakozott hozzánk.
Az esti programokat általában a szülők által szervezett vetélkedők, diszkó és kolbászsütés tarkították. Utazásainkat az ANDI
TRANS – Szlamka Dezső magánvállalkozó kedvezményesen
biztosította.
Ezeknek a gyerekeknek két karácsonyuk van. Az egyik tehát
nyáron, a másik decemberben. Karácsony közeledtével szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy csoportunk felejthetetlen élményekkel térhetett haza otthonába. Mi, akik ilyen gyermekeket nevelünk különösen nagyra
értékeljük a külvilág pozitív hozzáállását gondjainkhoz.
Én úgy érzem, hogy van mit tanulni a fogyatékos emberektől.
Nem lehetséges az, hogy mi, akik egészségesnek mondjuk magunkat, a viselkedésünkben némi fogyatékosság tapasztalható
irántuk? Gondolkozzunk el azon, hogy nem tehetnénk-e többent
a hátrányos helyzetben lévő embertársaink érdekében.
Legyen egész évben KARÁCSONY...!
Drapák

Skupinu náznakov opísal v r. 1961 novozélandský kardiológ, Dr.
Williams. Popri srdcovo-kardiovaskulárnych náznakoch chorobu
sprevádza špecifický výraz tváre a absencia niektorých duševných
schopností. Popritom postihnutí sú veľmi priateľskí, radi rozprávajú, milujú hudbu a majú dobrú pamäť. U nás MUDr. Vladimír
Bzdúch bol tým lekárom, vďaka ktorému vznikla na Slovensku
Spoločnosť postihnutých detí, ktorá organizovane pomáha postihnutým a ich príbuzným, a poskytuje im zdravotné a právne poradenstvo. Spoločnosť môže ďakovať svojej hovorkyni, Ing. Nade
Sadloňovej aj to, že jej členovia ročne raz sa môžu stretnúť na niektorom z letovísk Slovenska.
Moja dcéra, Anita má 25 rokov, ale medzi členmi skupiny sú aj celkom malé deti, no niektorí majú za sebou aj tridsiatku. Celý rok
čakajú na toto stretnutie, ktoré je pre nich azda ešte väčším sviatkom
ako sú vianoce. Každý program stretnutia v nich tento pocit len upevňuje.
Krásy nášho kraja úplne nadchli našich priateľov. Štúrovské termálne kúpalisko sme mohli navštíviť bezplatne vďaka veľkorysosti
riaditeľa Ing. Mikuláša Gyetvena. Pekný deň sme strávili v
Ostrihome, kde nám Pál Koditek, riaditeľ cestovnej kancelárie
Cathedralis Tours ukázal baziliku a kráľovský palác. Podvečer sme
si oddýchli na termálnom kúpalisku Lepence, tiež za symbolické
vstupné. Nasledujúci deň sme absolvovali celodenný výlet.
Navštívili sme kaštieľ v Belej, ktorý očaril každého. Pokiaľ Attila
Szabó deti potešil hroznom a broskyňami, Ing. Miroslav Petrech
zasvätil návštevníkov do tajomstiev mužlianskeho vína. Poslednú
zastávku sme mali v športovej hale v Mužli. Zábavné a veselé športové súťaže čoskoro získali srdcia malých návštevníkov. Dospelí ich
snahu a úsilie hodnotili malými darčekmi. Našou odmenou bola
srdečná vďaka detí. Rodičia z doprovodu skupiny zvyčajne pripravovali na večerné stretnutia kvízy, organizovali disko, piekli sme slaninu a klobásu pri táboráku. Dopravu nám zabezpečila so zľavou
firma ANDI TRANS – vďaka za čo patrí Deziderovi Szlamkovi.
Tieto deti majú Vianoce dvakrát za rok – raz v lete a raz, tak ako
ostatní – v decembri. Prichádzajú ozajstné Vianoce – a ja by som
teraz chcel poďakovať každému, kto týmto postihnutým deťom a ich
rodičom svojou láskavosťou a ochotou urobili radosť, čím tento tak
očakávaný týždeň urobili nezabudnuteľným.
My, rodičia postihnutých detí s radosťou kvitujeme pozitívne signály okolitého sveta ako prejav ochoty pomáhať nám, chápať naše
starosti. Ja mám taký dojem, že aj telesne alebo duševne postihnutí
ľudia majú nám čo povedať. Aspoň toľko, aby sme my, ktorí takéto
zdravotné problémy nemáme pochopili, že náš vzťah voči nim nie je
vždy až taký „zdravý”.
Pouvažujme o tom, či by sme nemohli postihnutým a chorým spoluobčanom viac pomáhať. Nech sú Vianoce po celý rok...!
Drapák (Preklad: Lukács Žigmund)

S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkým známym,
rodine, priateľom, ktorí dňa 5. novembra 2003 odprevadili
na poslednej ceste životom našu milovanú manželku,
matku a babičku

Annu Uhríkovú
a pomohli zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
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Správy mestského zastupiteľstva

Az önkormányzat hírei

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25. novembra
2003:
– zobralo na vedomie správu riaditeľa MsKS predloženú o plánovaných štrukturálnych zmenách kultúrnych podujatí organizovaných
MsKS. Zároveň mu uložilo prepracovať materiál a predložiť MZ v I.
štvrťroku 2004 s konkrétnymi návrhmi riešení.
– schválilo VZN Mesta Štúrova č. 6/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby Mestom Štúrovo.
– schválilo VZN Mesta Štúrova č. 7/2003 o miestnych poplatkoch s
účinnosťou od 1.1.2004. Podľa toho poplatok za parkovanie osobných vozidiel na vymedzených parkoviskách sa stanovuje formou jednorázových parkovacích kariet v cene 10,– Sk/hod., 40,– Sk/deň,
300,– Sk/mesiac a trvalou parkovacou kartou 3.000,– Sk/rok.
Zároveň schválilo zmenu prevádzkového poriadku parkovísk.
Poplatku podliehajú nasledovné parkoviská: parkovisko na ul.
Hlavná – centrum, parkovisko na ul. Hlavná – reštaurácia KO, parkovisko na ul. Hlavná – pred škrobárňou, parkovisko na Nám. slobody
– hotel Zahovay, parkovisko na Nám. slobody – bývalá autobusová
zastávka, parkovisko na Nám. Sv. Imricha, parkovisko na ul. J. Bema,
schválilo smerné čísla rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2004.
– schválilo návrh investičných akcií na realizáciu v roku 2004 nasledovne: rekonštrukcia bývalej ZŠ Pri colnici – II. etapa, 1.550.000; prístupová komunikácia a parkovisko k budove administratívneho centra: 1.500.000; odvodnenie chodníkov na Nánanskej ceste:
1.500.000; rekonštrukcia detských ihrísk, Terasy II.: 700.000; rekonštrukcia chodníkov na Petőfiho ul. I. etapa: 571.000; Rekonštrukcia
ver. osvetlenia na Petőfiho ul. stará časť: 50.000; Inžinierske siete pre
obytný súbor Náberežie I. etapa: 2.500.000; investičné náklady spolu:
8.371.000 Sk.
Tento investičný plán neobsahuje náklady na vybudovanie centrálnej mestskej zóny, pri ktorom sa ráta z veľkej časti aj s financiami EUfondov. (O téme budeme písať obšírnejšie v nasledujúcom čísle – red.)
– schválilo návrh rozpočtu mestských kultúrnych ustanovizní a
mestských podnikov na rok 2004.
– zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly v CVČ a na MsÚ.
– schválilo mimoriadnu dávku sociálnej pomoci pre Detský domov
Štúrovo vo výške 16.000,– Sk na poskytnutie vianočných darčekov
deťom – obyvateľom domova.
– schválilo za členku Zbor pre občianske záležitosti Réku
Fazekasovú.

Párkány város képviselőtestülete 2003. november 25-i
rendes ülésén:
– tudomásul vette a VMK igazgatójának előterjesztését,
amely az intézmény rendezvényi szerkezetének átalakítását
célozza. Egyben feladatul adta neki az anyag konkrét tervezetté való átdolgozását és annak az első negyedévben történő előterjesztését.
– 2004. január 1-i hatállyal jóváhagyta a helyi illetékeket
szabályozó 7/2003 sz. általános érvényű rendeletét, amelynek értelmében a parkolási díjak a következőképpen módosulnak: 10 Sk/óra., 40 Sk/nap, 300 Sk/hónap, 3000 Sk/év.
Egyben jóváhagyta a parkolók fenntartási rendjét is. A
díjköteles parkolóövezetek a következők: Fő utca – városközpont, Fő utca – a KO vendeglő térsége, Fő utca – keményítőgyár előtt, Szabadság tér – Zahovay szálló előtt,
Szabadság tér – volt autóbusz megálló, Szent Imre tér, Bem
József utca
– jóváhagyta a város 2004. évi költségvetésének sarokszámait
– jóváhagyta a 2004. évi beruházások tervét az alábbi
módon: a Vámház köz 2. sz épület felújítása – 2. szakasz:
1.550.000; az adminisztratív központhoz vezető út felújítása: 1.500.000; a Nánai út vízelvezetésének megoldása:
1.500.000; a Teraszok II. lakótelep gyermekjátszótereinek
felújítása: 700.000; a Petőfi utca járdáinak felújítása – 1.
szakasz: 571.000; a Petőfi utca közvilágításának felújítása:
50.000; a Rakpart lakótelep közművesítése: 1. szakasz –
2.500.000. Beruházási összeg összesen: 8.371.000 Sk.
A beruházási terv nem tartalmazza a sétálóutca kialakításához szükséges előirányzatot, mivel ez esetben a város az
uniós alapok támogatásával is számol. (A témával következő számunkban bővebben is foglalkozunk majd – a
szerk.)
– jóváhagyta a városi vállalatok, oktatási és kulturális
intézmények 2004. évi költségvetésének sarokszámait
– tudomásul vette a szabadidőközpontban és a városi
hivatalban végzett ellenőrzésről szóló főellenőri jelentést.
– rendkívüli szociális segély folyósítását hagyta jóvá
16.000,– Sk összegben – karácsonyi ajándékvásárlásra – a
Gyermekotthon számára.
– Fazekas Rékát a polgári ügyek testületének tagjává
választotta.

Novemberben történt
1. – Felakasztotta magát családi házában
egy 33 éves helybéli férfi Köbölkúton.
2. – Párkány – Lapáš 1:1 (1:1) – bajnoki
labdarúgó mérkőzés.
4. – Négy férfi megtámadott egy kicsindi
rendőrt és édesapját. Mindketten megsérültek, a támadókat a rendőrség elfogta.
5. – A VMK előcsarnokában megnyilt
Nothart Alena: Motívumok című kiállítása.
9. – Spartak Trnava B – Párkány 0:0 – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
12. – Feladta magát az érsekújvári rendőrségen az a férfi, aki 1999 novemberében tettestársa volt Cs. Mária meggyilkolásának. Vallomása alapján elfogták
bűntársát is.
14. – Az esztergomi Mindszenty Csarnok-

ban koncertet rendeztek a tűzkárosultak megsegítésére, melyen többek között közreműködött a Kisbojtár, az Ady
Endre Alapiskola citerazenekara és a
Szivárvány Énekkar.
– A Szepsiben és Buzitán megrendezett 5. Falusi Színjátszók Egressy Béni
fesztiválján régiónkat az ebediek (két
csoporttal), a bátorkesziek és a nánaiak
képviselték. A fesztivál nagydíját, immár harmadszor, a Nánai Színjátszó
Csoport
nyerte
Goldoni:
Mirandolinájával, Juhász Mária rendezésében.
16. – Párkány – VION Zlaté Moravce 3:0
(2:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés,
melyet Zselízen játszottak. Ezzel befejeződött az őszi idény, csapatunk a harmadik helyen várja a tavaszi folytatást.

17. – Az esztergomi vár lovagtermében
aláírták az Ister-Granum Eurorégió
alapító okiratát. A Duna bal partjáról
31 Párkány környéki település csatlakozott.
19. – A városi galériában megnyílt
Czafrangó Szilvia „Jelenések” című
kiállítása.
21. – A budapesti Magyar Kultúra Alapítvány Házában kétnapos regionális
konferencia kezdődött 20 önkormányzati és 25 Csemadok vezető részvételével.
30. – Szalkán a Szent család ünnepén közreműködött a Szivárvány és a Stilla
Pectus kórus.
/p.j./

2003. december
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Správy mestského zastupiteľstva

Az önkormányzat hírei

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. decembra
2003
– schválilo VZN mesta č. 9/2003, o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu (úľavy viď na
str....)
– schválilo VZN mesta č. 10/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
– schválilo VZN mesta č. 1/2004 o dani z nehnuteľnosti na rok
2004
– schválilo podrobný rozpis návrhu rozpočtu mesta na r. 2004.
Na základe pripomienok občanov oproti pôvodne schválenému
návrhu nedošlo k zásadnej úprave rozpočtu. Celkové príjmy sa
plánujú v sume 206 130 tis. Sk a celkové výdavky 205 404 tis. Sk,
t.j. prebytok celkových príjmov činí +726 tis. Sk. Zároveň schválilo rozpočet mestských podnikov, školských a kultúrnych ustanovizní na rok 2004.
– schválilo zmenu organizačnej štruktúry MsÚ, v zmysle ktorého sa vytvára nová funkcia „informátorky” na MsÚ pre prvotný
styk s občanmi, a zrušilo funkciu „hlavného architekta mesta”.

– Párkány város képviselőtestülete 2003. december 15-i
rendes ülésén:
– jóváhagyta a hulladékgyűjtést és az ezzel kapcsolatos illetékeket szabályozó 9/2003 sz. általános érvényű rendeletét (a kedvezményeket lásd a......oldalon)
– jóváhagyta a légszennyezési illetékeket szabályozó 10/2003
sz. általános érvényű rendeletét
– jóváhagyta az ingatlanadót szabályozó 1/2004 sz. általános
érvényű rendeletét
– jóváhagyta Párkány város 2004. évi költségvetésének tételes
szétírását. A polgárok javaslatai alapján nem történt lényeges változtatás az eredetileg jóváhagyott költségvetéshez képest. A
város a költségvetés összbevételét 206 130 000 Koronára, kiadásait pedig 205 404 000 Koronára tervezi, vagyis +726 000 Korona
többlettel számol. Egyben jóváhagyta a városi vállalatok, oktatási
és kulturális intézmények 2004. évi költségvetését.
– jóváhagyta a városi hivatal szervezeti felépítésének megváltoztatására tett javaslatot, melynek értelmében létrehozott egy
informátori munkakört, illetve megszüntette a városi főépítész
tisztét.

Po zasadnutí MZ sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Vadaš
s.r.o., ktoré
– zobralo na vedomie plán rozvoja Vadaš s.r.o. na roky 20042013
– schválilo návrh rozpočtu a investícií Vadaš s.r.o. a Vadaš reality s.r.o. na r. 2004
– schválilo pre Vadaš s.r.o. prijatie úveru 36 mil. Sk na dobu 10
rokov od Dexia banka Slovensko, a.s., na výstavbu nového bazénu
s vlnobitím a súvisiacich zariadení. Zároveň schválilo ručenie
mesta za tento úver ručiteľskou listinou a záložným právom na
pozemky v areáli kúpaliska
– schválilo zaradenie nebytových priestorov v správe Vadaš
s.r.o. (dielňa a sklad veľkosti 172 m2 v Štúrove, Železničný rad 6 –
bývalý Pneuservis) do zoznamu majetku mesta určeného na prenájom, s výkričnou cenou na ročné nájomné 103.200,– Sk bez
DPH (600,– Sk/m2, platí pre rok 2004).

A testületi ülés után zajlott a Vadas Kft. közgyűlése, amely:
– tudomásul vette a Kft. 2004-2013 évekre szóló fejlesztési tervét.
– jóváhagyta a Vadas Kft, ill. a Vadas Reality Kft, 2004. évi
költségvetését
– jóváhagyta a Vadas Kft. 36 milliós – tíz éves futamidejű –
hitelfelvételét a Dexia banka Slovnesko Rt.-től a közeljövőben
megépítendő hullámmedence, Ill. az ezzel összefüggő beruházások megvalósítására. Egyben jóváhagyta a hitelfelvételnek a
fürdő területén lévő földterületekkel történő jelzálogosítását.
– jóváhagyta a Vasúti sor 6 sz. alatti 172 m2 alapterületű ingatlan
(műhely és raktár– egykori Pneuservis) bérbeadásának engedélyezését. Kikiáltási ár 103.200,– Sk + HÉA (600,– Sk/m2).

Primátor mesta Štúrovo
V zmysle § 4 zákona č. 313/01 o verejnej službe v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Náčelník Mestskej polície v Štúrove
Vysokoškolské vzdelanie

Odborná spôsobilosť

Požiadavky:
Riadiaca schopnosť

Komunikačná schopnosť

Flexibilita

Termín nástupu: od 1.2.2004, alebo podľa dohody.
Nástupný plat podľa príslušných ust. zákona č. 553/03 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke najneskôr
do 16.januára 2004 do 14.00 hod. na Mestský úrad Štúrovo – sekretariát primátora mesta.
Obálku je potrebné označiť textom: „Výberové konanie – náčelník MsP”
Požadované doklady k prihláške:
1. Profesný životopis
2. Originál alebo overená kópia dokladu o vzdelaní
3. Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
4. Originál alebo overená kópia dokladu o odbornej spôsobilosti.
Výberové konanie sa uskutoční 20.1.2004 o 9.00 hod., v malej zasadačke MsÚ.
Pozvánky na výberové konanie nebudú zaslané.
V Štúrove dňa 23.12.2003

Mgr. Ján Oravec
primátor mesta
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Okresný úrad práce informuje

A munkaügyi hivatal értesítése

Jednou z činností, ktoré vykonávajú zamestnanci úradu
práce je vyhľadávanie voľných pracovných miest formou
osobných návštev zamestnávateľov. Pracovníci referátu
kontaktu
so
zamestnávateľmi
navštevujú
zamestnávateľských subjektov v regióne Štúrova za účelom vybudovania, resp. prehĺbenia spolupráce medzi
zamestnávateľmi a úradom práce. Pracovníci OÚP v
rámci svojej činnosti poskytujú informácie o nástrojoch
aktívnej politiky trhu práce a zároveň sa snažia o získanie
aktuálnych informácií a spätnej väzby od
zamestnávateľov. Cieľom týchto kontaktov je prispieť k
účinnejšiemu vykonávaniu politiky zamestnanosti v našom
regióne, a tým dosiahnuť minimalizovanie rozsahu nezamestnanosti. Za účelom sprostredkovania zamestnania
pre občanov Slovenskej republiky do zahraničia OÚP spolupracuje aj so zamestnávateľmi z Maďarskej republiky.
Organizujeme prezentácie firiem z Maďarska, tiež prijímame žiadosti o sprostredkovanie zamestnania na základe
Dohody medzi vládou SR a vládou MR o vzájomnom
zamestnávaní občanov.

A munkaügyi hivatal tevékenységének egyik formája,
hogy a hivatal dolgozói személyesen keresik fel a munkaadókat szabad munkahelyek felkutatása céljából. Így hivatalunk munkatársai rendszeresen látogatják a Párkány körzetében müködő vállalkozókat, hogy velük közvetlen kapcsolatokat építsenek ki és így elmélyítsék a köztük és a
munkaügyi hivatal közötti kapcsolatokat. A járási munkaügyi hivatal alkalmazottai a vállalkozókat is tájékoztatják
a munkaerő-piacon fennálló időszerű helyzetről és ugyanakkor ezzel kapcsolatos aktuális információkat is gyűjtenek a munkaadóktól. Ezen együttműködés célja az, hogy
körzetünkben sikeresen valósíthassuk meg a kormány foglalkoztatási politikáját és sikerüljön tovább csökkenteni a
munkanélküliség mértékét. A járási munkaügyi hivatal a
Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között érvényben lévő szerződés alapján intézkedéseket foganatosít a szlovák állampolgárok magyarországi munkavállalását illetően. Megszervezzük a magyarországi vállalatok
bemutatkozását és a polgárainktól felvételi kérelmeket is
elfogadunk magyarországi munkavállalás ügyében.

Ing. Anita Herbácskóová, Erika Klacsánová

Ing. Anita Herbácsková, Erika Klacsánová
(Ford: Lukács Zsigmond)

Otváracia doba krytej plavárne
Pondelok s teplotou vody 36 °C
9.00 – 21.00
Utorok
8.00 – 21.00
Streda
8.00 – 21.00
Štvrtok
8.00 – 21.00
Piatok
8.00 – 21.00
Sobota
9.00 – 22.00
Nedeľa
9.00 – 21.00
Ranné plávanie:
Utorok – piatok
5.00 – 8.00
Sobota, nedeľa
6.00 – 9.00

A fedett uszoda nyitvatartása
Hétfőn – 36 °C termálvízzel
9.00 – 21.00
Kedd
8.00 – 21.00
Szerda
8.00 – 21.00
Csütörtök
8.00 – 21.00
Péntek
8.00 – 21.00
Szombat
9.00 – 22.00
Vasárnap
9.00 – 21.00
Reggeli úszás:
Kedd – péntek
5.00 – 8.00
Szombat, vasárnap 6.00 – 9.00

Újévi akciónk január 31-ig!
– 9x13 cm fényképek most 2,90.-Sk
– az előhívásra beadott film helyett kedvezményesen új – Konica 200/36 – filmet vásárolhat:
95,– Sk helyett 59,– Sk!
– digitális fényképek kidolgozása helyben,
CD-ről, mágneslemezről, fényképezőgépről

Novoročná akcia
– do 31. januára!
– fotografie 9x13 cm teraz len za 2,90.-Sk
– za film odovzdaný na vyvolanie si môžete
zakúpiť nový – Konica 200/36 – film z výraznou zľavou: miesto 95,– Sk len 59,– Sk!
– vypracovanie digitálnych fotografií z CD,
diskety, fotoaparátu

2003. december
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Danubia Reality
realitná spoločnosť

Veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom
roku 2004 Vám želá kolektív
Danubia Reality!

Pri starej pošte 4, 943 01 Štúrovo, tel.: 036 / 7510 324, fax.: 036 / 7510 323, mobil: 0907 / 705 718, 0903 / 970 539, 0908 / 899 774,
web: www.danubiareality.sk, e-mail: danubiareality@stonline.sk, danubiareality@danubiareality.sk, info@danubiareality.sk

S termínom ihneď prenajmem od Štúrova 2 km (v Náne) vykurovanú halu vhodnú na výrobnú a skladovaciu činnosť o celkovej rozlohe 135 m2 s kancelárskymi priestormi (pevná linka
ISDN je zavedená) a vedľajšími miestnosťami (prezliekáreň,
WC, sprcha). Kontakt: 0905/261-631

P Ô Ž I Č K Y
Poskytujem hotovostné pôžičky na
nehnuteľnosti – byty v OV alebo aj DB, ďalej aj
na rodinné domy formou záložného práva.
100%-ná istota
Peniaze okamžite!
Tel: 0904/37-29-79

Azonnal bérbe adok Párkánytól 2 km-re (Nánán) 135 m2 alapterületű termelésre és raktározásra alkalmas fűtött csarnokot
irodahelységgel (bevezetett ISDN telefonvonal) és mellékhelységekkel (öltöző, WC, tusoló).
Kontaktus: mobil 0905/261-631

– Pohotovosť s.r.o., úvery od 60 tis. do 2 mil. Sk, ručenie
nehnuteľnosťou. Tel: 0902/155-155, 0908/155-155
– Hľadám podnájom v Štúrove. 035/410-628
Albérletet keresek. 035/410-628
– Predám Škodu 120L 5-rýchlostí, STK do 12/2005, cena
dohodou. Tel.č. 0905/804-075, 036/752-38-70
– Spol. AEGON – agentúra Štúrovo – oblastné
riaditeľstvo otvára konkurz na pozíciu manažér FP, s nástu-

pom ihneď. Ponuky zasielať po tel. dohovore. Kontakt:
0905/857-818, 0905/965-476
– 100-120 kg súlyú hízósertések eladók. Tel: 0904/279523
– Eladó 3-es és egész hegedű vadonatúj, gyerekdobfelszerelés. Ár megegyezés szerint. Tel: 0908/165-755
– BELART-betűvágás,címfestés-nyolcéves gyakorlattal-0907/420-994

Primátor mesta a zamestnanci
mestského úradu želajú
každému šťastlivý nový rok

A polgármester és a városi hivatal
alkalmazottai boldog új évet
kívánnak a város minden lakójának

AVON

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

Kino – Mozi

Danubius
Január 2004

Začiatok predstavení – 19.00 – Az előadások kezdete
2 – 3 – 4. VTEDY V MEXIKU(A.Banderas, S. Hayek, J. Deep, M. Rourke, E. Iglesias)
6.
PSIE DNI– filmový klub
7 – 8 – 9. MASTER AND COMMANDER: NA OPAČNOM KONCI SVETA – A VILÁG
TÚLSÓ OLDALÁN(Russel Crowe, Paul Bettany)
10 – 11. FANFAN TULUPÁN(Vincent Perez, Penelope Cruz)
13 – 14. ZOSTANE TO MEDZI NAMI(D.Jurčová, M. Dlouhý, T.Hanak)
15 – 16. KOKAÍNOVÝ KARTEL(Vin Diesel, Timothy Olyphant)
17 – 18. CESTA DO FANTÁZIE– začiatok o 18.00 hod.!!!
20.
ANJELI UNIVERZA– filmový klub
21.
ADAPTÁCIA – ADAPTÁCIÓ(N. Cage, M. Streep, Ch. Cooper)
22 – 23. PÁN VEĽRÝB– začiatok o 18.00 hod.!!!
24 – 25. Plnou parou vzad! – Hajó vége (C.Gooding Jr., R. Moore)
27 – 28. LÁSKOU BUCHNUTÁ (Mandy Moore)
29 – 30. LETUŠKA 1.TRIEDY(G.Paltrow, Ch.Applegate, M.Myers)
31.1. – 1.2. SEABISCUIT – DUPOT KONÍ (J.Bridges, T.Maguire, Ch. Cooper)
Avízo na február – Februári előzetes:
7 – 8.
DVAJA PÁTRAČI – 3D
12 – 13. ÚSMEV MONA LÍZY (J.Roberts)
19 – 22. PÁN PRSTEŇOV: NÁVRAT KRÁĽA
Filmový klub:
3.2.
CIGÁNI IDÚ DO NEBA
17.2.
VŠETKO O MOJEJ MATKE
Členovia FK majú zľavnené vstupné!!! * Zmena programu vyhradená!!! * Tel: 036/7511-107
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Sprostredkujeme:

Hlavná 34
Tel.:
036/7511 227
Predaj, servis, leasing, bazár

Sok szerencsét kívánunk
az új esztendőben!
Prajeme veľa šťastia
v novom roku!

Vásárlás
részletre

december 2003

• 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

Našim zákazníkom prajem veľa zdravia,
šťastia a úspechov v novom roku
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

Masážny salón
Masszázsszalon
 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

MUDr. GABRIELA IKRÉNYIOVÁ
oznamuje, že otvorila súkromnú
GYNEKOLOGICKÚ AMBULANCIU

Küzdősportcentrum

Ordinačné hodiny: Po-Pia 7.30-14.00
Poliklinika, Štúrovo
Tel: 7565-113
Mob: 0903/682-744

Karate, önvédelem, box edzések egész nap
a hét minden napján – egyéni edzés is

nyílt a Best of Gym épületében,
Hársfa u.8

Inf.: 0905 156 658
MUDr. GABRIELA IKRÉNYIOVÁ
új NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELŐT
nyitott a párkányi Poliklinikán

Centrum bojových umení

Rendelés: Hétfő-Péntek – 7.30-14.00
Tel: 7565-113
Mob: 0903/682-744

Možnosť trénovať karate, sebaobranu,
box počas celého týždňa – aj
individuálne tréningy

v priestoroch Best of Gym, Lipová 8

2003. december
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T
I S S U
metrový textil – méterárubolt
Záhradkárstvo – Kertészet

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

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

pf. 2004
Štúrovo, Hlavná č. 50 – Párkány, Fő utca 50,
Tel/Fax: 036-752 3143, Mobil: 0908/759-854

Oprava a nastavenie
vstrekovacích čerpadiel
MOTORPAL
BOSCH

TISSU – obchod s metrovým textilom Vás srdečne očakáva v období od
8. – 23. XII všetkým oslávencom (meniny, narodeniny) poskytneme
5% zľavu z ceny nákupu.
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
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

POZOR! Zmena adresy
Nám. Sv. Imricha (pri Bicomp)
Tel: 0908/325-999

REFLEXNÁ MASÁŽ
CHODIDIEL
A KLASICKÁ MASÁŽ
Ceny od 20,– Sk do 170,– Sk
Objednávky na tel. č.: 0905/921-469
Prevádzka: Dom služieb
Mierová 24
937 01 Želiezovce

Otváracia doba:
Pondelok-piatok: 8.30-16.30
Sobota: na objednávku

GAMEX – Štúrovo
Információ és rendelés a 75 10 950 telefonszámon

Dieľňa – Műhely:
946 34 Bátorové Kosihy – Bátorkeszi
Jazerný rad – Tó sor 665
035/779 7447

Dízeladagolók javítása
és beállítása
MOTORPAL
BOSCH

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

ELADÁS SZERVIZ LEASING BIZTOSÍTÁS
– ŠKODA OCTAVIA már 429.990.– Sk-tól

– ŠKODA FABIA már 299.990.– 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.

Boldog új esztendőt és szerencsés
kilométereket kívánunk minden eddigi
és jövendő kedves ügyfelünknek!
AUTÓSZALON ÉS MÁRKASZERVIZ

Sok szerencsét és balesetmentes utazást kívánunk az új esztendőben!
Prajeme veľa úspechov a šťastnú jazdu bez nehody v novom roku!

2003. december
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425
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VASKERESKEDÉS

ŽELEZIARSTVO
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!

4
0
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Komenského 22, 943 01 Štúrovo, tel.: 036/ 752 20 80
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COCHER

ELEKTRO

ZÁLOŽŇA – ZÁLOGHÁZ
POWER SPORT & LIBRA-T s.r.o.
Komenského 1, ŠTÚROVO, Tel.: 0905/792-131

Firma Cocher Elektro
ďakuje za priazeň svojich
zákazníkov a praje veľa
šťastia v novom roku!

– 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

Minden kedves vásárlójának
köszöni a bizalmat és boldog új
esztendőt kíván a Cocher
Elektro villamossági bolt!

GYŐZŐDJENEK MEG RÓLA!
Otvorené – Nyitva
Pondelok-Piatok – Hétfő-Péntek: 08:00 -12:00 13:00 -17:00
Sobota – Szombat: 08:00 – 12:00

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

Všetkým našim zákazníkom
prajeme šťastný nový rok
Minden kedves ügyfelünknek
boldog új évet kívánunk
Naše
výkupne Vás
okrem Štúrova
čakajú na nasledovných
miestach:
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B á t o r o v é K o s i h y , Mlynská 619, Tel.: 035/779-7551
P o h r o n s k ý R u s k o v , Hlavná 83/A, Tel.: 0905/251-095
Ž e l i e z o v c e , Železničná 15, Tel.: 0903/940-945
Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

