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Egy anyuka, aki kétszer adott életet kisfiának
Tavaly karácsony előtt egy 14 éves kőhidgyarmati fiún veseátültetést hajtottak végre. Kovács Karcsi a párkányi Ady
Endre Alapiskola nyolcadikos diákja. A donor az anya, Juhász Ágota volt. Karcsi osztályfőnökén, Szász Éván keresztül vettem fel a kapcsolatot az anyukával, hogy tudósítsak
erről a nagyszerű emberi cselekedetről és a segítségről, amit
az iskola nyújtott a családnak.
– Kezdjük az elején!
– Mikor Karcsi megszületett, még nem tudtam hogy beteg. De
hazatérve, már az első héten láttam, hogy baj van. Párkányban
két orvos is azt állította, hogy csak rossz a baba. Mikor belázasodott, az újvári kórházba rohantam vele. Ott közölték, későn jöttem, ne is reklamáljak,
ha a gyerek nem éri meg a reggelt. Innen Pozsonyba szállították, ahol megállapították, hogy
krónikus veseelégtelenségben
szenved.
– Hogyan mutatkozott meg
ez a betegség?
Egy éves koráig katéterezték,
haza sem adták. Egy évesen
operálták őt először. Katéterezésre tovább már nem volt
szükség, de a veseelégtelenség
megmaradt. Akkor meg sem
fordult a fejemben, hogy egyszer még veseátültetésre lesz
szüksége és, hogy én leszek a donor.
– Milyen gyakran jártak ellenőrzésre?
– Havonta. Az eredmények hol jobbak, hol rosszabbak voltak,
de nem bíztattak. Azt mondták, a vesék bármikor felmondhatják
a szolgálatot.
– Hogyan vészelte át Karcsi az elmúlt 14 évet?
– Gyakran volt beteg, s ilyenkor sose úsztuk meg kórház nélkül. Állandóan rohanásra készen álltam.
– Dialízisre nem került sor?
– Nem, de mivel Karcsi állapota egyre romlott, az orvosok a
pozsonyi Kramáre-n a veseátültetés mellett döntöttek. Ott kértek fel, hogy legyek én a donor. Kisírtam magamból az egészségéért vívott harcban elszenvedett eddigi sok kudarcot, és igent
mondtam. Egy évig folytak a vizsgálatok mindkettőnkön, köz-

ben Karcsinak stabilizálták az állapotát.
– Hogyan készítették fel önöket a műtétre?
Karcsi már októberben a transzplantációs központ urológiai
osztályán feküdt. Én 13 nappal az operáció előtt feküdtem be és
december 3-án műtöttek bennünket.
– Hogyan élte meg ezt a műtétet?
Sírva. Nagyon féltettem Karcsit. Édes Istenem, látjuk e még
mi egymást? Magamat nem féltettem, gondoltam, megoperálnak és másnap felkelek.
– Milyen volt ez a másnap?
– Öt napig azt hittem, hogy meghalok, Karcsi pedig úgy ült
ott, mint a maharadzsa.
– Melyik veséjét ajándékozta Karcsinak?
– A bal vesémet.
– Mit mondtak az orvosok:
befogadta Karcsi szervezete
az új vesét?
– Azonnal befogadta. A professzor úr azt mondta: „Anyuka, ez a gyerek még be sem
volt varrva, de a vese már működött”.
– Ki végezte a transzplantációs műtétet?
Prof. MUDr.Jozef Breza,
CSc. Láttam, mennyire örültek
a sikeres műtétnek! Ők már a
hetvenes évektől transzplantálnak veséket.
– Meddig maradtak a kórházban?
– Összesen tizenhárom napig. A Karácsonyt már itthon töltöttük a családdal.
Nagymama: Én is már nagyon vártam őket!
– Hogyan voltak megelégedve a gondoskodással?
– Az ellátás és a gyógykezelés egyaránt kifogástalan volt.
– Hallottam, hogy a Mikulás is járt arrafelé.
– Igen. Rajta kívül még a szobaorvostól, MUDr.Viera
Pribilincovától is kapott egy hatalmas csomagot. Nagyon meghatódtam.
– Hol tartanak a gyógyulásban?
– Már jól vagyunk mind a ketten. Hetente, majd kéthetente járunk kontrollra. Karcsi eredményei már olyanok, mint az egészségeseké, de folyamatosan szednie kell a gyógyszereket.
(folytatás a 2. oldalon)
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Egy anyuka, aki kétszer adott életet kisfiának
(folytatás az 1. oldalról)
– Mentővel járnak az ellenőrzésekre?
– Nem, vonattal. A műtétre még mentővel vittek és hoztak,
nem is fizettem semmit. De a párkányi mentősök oda – vissza
rengeteg pénzt elkérnek. Pedig szerintem, a kontrollra szállításnak ingyenesnek kellene lennie. Hiszen egyelőre Karcsinak tilos
még a közösségbe való járás is.
– Hogyan segített az iskola?
– Gyűjtést szerveztek számunkra. Szász Éva tanító néni,
Karcsi osztályfőnöke indította el gyűjtést. Mindenki segített:
szülők, gyerekek, tanítók egyaránt. Én nem is értettem, hogy mi
is történik?! Jó érzéssel töltött el, hogy még létezik ilyen fajta
segítség a világban, meg hogy így a szivükön viselik Karcsi sorsát. El is mentem az igazgatónőhöz, Fodor Zsuzsannához,
megköszönni. Ez nekem külső segítség nélkül biztosan nem
ment volna. Segélyből élek, meg a 900 koronás gyerektartási
díjból. Csak a havi vonatra elment 1000 korona. Ezúton is
nagyon köszönöm Szász Éva tanító néninek a kezdeményezését,
az igazgatónönek és az egész tantestületnek, az összes szülönek
és a gyerekeknek is, akik segítettek.
– Telefonon is érdeklődnek?
– Az iskolából is rendszeresen telefonálnak és SMS-ket kül-

denek. Életemben nem kaptam ennyi SMS – t! Még mindig
benne vannak a telefonomban.
– Hogyan fogadta hazaérkezésüket a falu?
– Nagy tisztelettel és szeretettel. Faluszerte sütöttek és főztek
a tiszteletünkre. Egy karácsonyon sem voltunk még ilyen bőségesen ellátva mindennel! Semmiben sem szenvedtünk hiányt!
– Úgy tudom, hogy a templomban is rendeztek gyűjtést a
hívők!
– Nekik is hálásan köszönöm az adományukat. És köszönöm a
kőhidgyarmati plébános úrnak, meg a bényi esperes úrnak is,
hogy annyit imádkoztak értünk. És a Jó Istennek! Neki köszönök
a legeslegtöbbet!
– Akkor tehát nem csalódott az emberekben maga körül?
– De nem ám!!!
Nagymama: – Bajban ismered meg a barátot!

Merre tovább, Esztergom?

Ako ďalej, Ostrihom?

A Magyar Központi Statisztikai Hivatal kutatócsoportja
2003. novemberében 445 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt
esztergomi lakos megkérdezésével felmérést végzett a városban. A kutatás célja az volt, hogy feltérképezzék az esztergomi lakosság ismereteit, véleményét a város helyzetéről, fejlesztési terveiről, lehetőségeiről.
Az felmérés eredménye szerint a város lakóinak zöme szeret itt
élni. Büszkék a város nagy jelentőségű becses műemlékeire és
gazdag történelmi múltjára. Az infrastruktúra színvonalával kapcsolatban már vannak bizonyos fenntartásaik. Elsősorban az utak
és járdák állapota képezte bírálat tárgyát. A megkérdezettek túlnyomó többsége elsőszámú feladatként jelölte meg ezek rendbetételét. Ugyancsak fontosnak tartják a városképet csúfító Fürdő szálló és a belvárosi épületek felújítását. A felmérésben részt vevő
városlakók kétharmada a város fejlesztési terveit nem ismeri.
Pozitívan értékelték a Mária Valéria híd megépítését, a városi rendezvényeket és a bánomi áttörést. A lakosság kétharmada rendszeresen átjár Szlovákiába. A többség kirándulás, étkezés, tankolás és bevásárlás céljából látogat a szomszédos országba.
Nagyjából minden tizedik esztergomi válaszadó rokonok vagy
ismerősök meglátogatását tekinti úticéljának. A megkérdezettek
háromnegyed részének volt tudomása az esztergomi és a túlparti
önkormányzatok közötti együttműködésről. A szlovákiai kapcsolatok bővítését a nagy többség kedvezőnek ítéli.
Végül összegezhető, hogy Esztergom fejlesztési lehetőségei
szorosan összefüggnek földrajzi, kulturális és történelmi adottságaival, határvárosi jellegével. A város és az itt élő emberek jövőjének alakulása szempontjából rendkívül fontos az Európai Unióhoz
történő csatlakozás, amely hosszabb időre meghatározza
Esztergom jövőjének alakulását.
A városvezetés folytatni kívánja a megkezdett fejlesztési programot. De ehhez át kell gondolnia a város regionális helyzetét, a
határmentiségből eredő sajátosságokat. Esztergomnak a térségben
betöltött szerepe átalakulóban van, s erre fel kell készülni, sőt
célszerű ezt tudatosan alakítani. Fontos, hogy a lakosság ismerje a
fejlesztési elképzeléseket és terveket, s a városvezetésnek is lényegbevágóan fontos, hogy tisztában legyen azzal, mennyire
támogatja a lakosság a fejlesztési elképzeléseket. Ehhez nyújt
segítséget a „Merre tovább Esztergom?” felmérés. eredménye.

Prieskumný tím Centrálneho štatistického úradu Maďarskej
republiky v novembri minulého roka uskutočnila prieskum s
účasťou 445 náhodne vybraných obyvateľov Ostrihomu.
Cieľom prieskumu bolo zistiť znalosti občanov mesta o problémoch, možnostiach, očakávaniach, plánoch rozvoja mesta.
Podľa zistenia prieskumu väčšina obyvateľov býva rád v
Ostrihome. Sú hrdí na bohatú históriu mesta a na jeho početné
umelecké pamiatku. No, čo sa týka infraštruktúry, ľudia už boli
kritickejší. Kritizovali predovšetkým neutešený stav ciest a
chodníkov. Väčšina opýtaných považuje ich údržbu a rekonštrukciu za prvoradú úlohu. Považovali za mimoriadne dôležité
aj neodkladnú opravu budovy Kúpeľného hotela (Fürdő szálló)
a niektorých starších budov, ktoré špatia centrum mesta. Dve
tretiny obyvateľov nepoznajú plán rozvoja mesta. Obyvatelia
pozitívne hodnotili obnovu Mostu Márie Valérie, akcie usporiadané mestom a Bánomský prielom. Dve tretiny obyvateľov pravidelne chodí cez most na tunajšiu stranu Dunaja. Vo väčšine sa
jedná o exkurziu, stravovanie, nákup benzínu alebo potravín.
Skoro každý desiaty ostrihomský občan ako príčinu návštevy
Štúrova, či okolia uviedol návštevu známych a príbuzných. Tri
štvrtiny opýtaných vedia o spolupráci samospráv Ostrihomu a
Štúrova. Väčšina opýtaných kontakty oboch brehov považuje za
výhodné.
Na záver možno konštatovať, že možnosti ďalšieho rozvoja
Ostrihomu priamo súvisia s jeho zemepisnou polohou a kultúrno-historickými danosťami a s jeho polohou pohraničného
mesta. Z pohľadu budúcnosti obyvateľov je mimoriadne dôležitý
vstup do Európskej únie, čo zásadne ovplyvní perspektívy mesta
jeho regiónu.
Vedenie Ostrihomu chce pokračovať v realizácii vytýčeného
plánu rozvoja mesta. Treba však premyslieť špecifiká, vyplývajúce z podmienok mesta, predovšetkým z pohraničnej polohy.
Úloha mesta – ako centra regiónu – sa celkom iste bude meniť,
no tieto zmeny bude treba plánovať a optimálne riadiť. Je
dôležité, aby obyvateľstvo bolo s týmito rozvojovými plánmi
oboznámené. Je nemenej dôležité, aby obyvatelia podporovali
zámery vedenia mesta. Prieskumná akcia „Ako ďalej,
Ostrihom?” – bola cennou pomocou v tomto smere.

Oravetz Ferenc

Ha kimondja valaki azt a szót – SEGÍTSÉG! – az futótüzként
terjed, az emberek összeszaladnak, és hozzáteszik a maguk részét,
amit a szívük diktál.
Hiszem, hogy ilyenkor az Úr használ bennünket.
Pallag Magda

F. Oravetz
(Preklad: Lukács Žigmund)

2004. február
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Riporter találtatott
A közelmúltban a Magyar Televízió „Riporter kerestetik” vetélkedőjében több héten keresztül figyelhettük a tehetséges fiatalok küzdelmét,
akik sikeres szereplés esetén televíziós szerződésre számíthattak. A bíráló bizottság 1075 fiatal közül választotta ki a győztest. E népes mezőny
legfiatalabb résztvevője a párkányi
Kadarkai Endre volt, aki tavaly
érettségizett Csicsay Sarolta tanárnő
gimnáziumi osztályában. Vele készült az alábbi interjú.
– Mi késztetett arra, hogy benevezz
a versenybe?
– Számomra már jó ideje nem kérdés
mivel is szeretnék foglalkozni a jövőben, milyen foglalkozást űzve akarok
nyugdíjba menni. Mióta az eszemet tudom, érdekel az elektronikus újságírás.
Ha valami ambícionál az életben, akkor
ez az. Vagyis ebben saját magam
csúcsra járatása ebben a szakmában,
ezen az életpályán, lehetőleg minél
előbb. Így a nyár közepén látott felhívás a bizonyítás, a közfeltűnés ígéretes
lehetőségével kecsegtetett. Hazudnék,
ha ezen felül nem említeném meg a hiúságomat, és mérhetetlen becsvágyamat, valamint azt, hogy azidőtájt úgy
tetszett, egyedülálló alkalom kínálkozik, hogy önnönmagam előtt is felmérjem, leteszteljem képességeimet, alkalmasságomat a lehető legélessebb helyzetben, tehát a legszélesebb nyilvánosság előtt.
– A párkányiak egy része, elsősorban diáktársaid és volt tanáraid
kiváncsian követték televíziós szereplésedet. Bizonyára kellemes meglepetés volt számukra, hogy sikerült
bekerülnöd a legjobb húsz versenyző
közé, ott viszont elbuktál. Elégedett
vagy az elért eredménnyel?
– Esetemben igen találó megfogalmazás, hogy evés közben jön meg az
étvágy. Tudniillik, az átfogó előrosták
során nem voltak vérmes reményeim.
A bravúros, ám még valószínűsíthető
célt a legjobb 60 közé kerülésben határoztam meg. Bevallom, voltak pillanatok, amikor felsejlett előttem annak lehetősége, hogy esetleg a négyesdöntőbe kerülés is megvalósulhat. Következésképpen azt kell mondanom, ha látatlanban kellett volna aláírnom a legjobb
húsz közé kerülést, minden további
nélkül megteszem és hallatlanul eredményesnek hiszem magam. Verseny
közben többször elhittem, főleg a szakmabeliek, illetve az internetes fórumokon megynyilvánulók véleményére hagyatkozva, hogy ott lehetek a végelszá-

molásnál. Ennek fényében, azt kell
mondjam van bennem némi csalódottság és keserűség, de végső soron meszszemenően meg vagyok elégedve magammal. A mezőny messze legfiatalabb versenyzőjeként, televíziós gyakorlat nélkül, hiszem, hogy nem vallottam szégyent. Kiváltképpen akkor, ha
az elődöntőben engem megelőző két játékos nyerte meg a vetélkedőt.

– Mégis, mi volt az oka a végén
megmutatkozó gyengébb eredménynek?
– A válasz rendkívül összetett. Meggyőződésem, hogy mindenkorra érvényes, időtálló igazság, hogy sohasem
szabad elhinned magadról, hogy jó
vagy. Lényeges és nélkülözhetetlen,
hogy tisztában légy a tehetségeddel, de
józanul kell látnod teljesítőképességed
korlátait is. Sőt, Kende Péter azt is értésemre adta, hogy ebben a szakmában
nem lehet tartósan sikeresnek lenni szabályozható, akceptálható önhittség nélkül. De visszatérve arra, hogyan éltem
meg, állítom, hogy komoly próbatétel
volt, egyik pillanatról a másikra feldolgoznom, hogy milyen közegbe kerültem. Pár hónappal az érettségi után, a
korábban csak a televízióban látott neves emberek társaságában foroghattam.
A szakma nagyjai gratuláltak, amit nemes egyszerűséggel nem lehet nem túlértékelni. Jóllehet sokkal bonyolultabb
a helyzet, minthogy azt mondhatnám
elszaladt velem a ló. Igen, elismerem,
hogy voltak pillanatok, amikor főképp
az imént említett okok miatt túlbecsültem ezen vélemények súlyát, noha a
mai napig ezekből táplálkozom. Amiért

mégis van bennem valamiféle hiányérzet az, hogy ez a tényleg mindenki számára meglepően jó kezdés mázsás súlyokat rakott rám. Kerülve a pátoszt,
talán nem tudtam megfelelni a nézők,
illetve a szerkesztők talán túlzott elvárásainak. A műsorkészítők még arra is
képesek voltak, hogy szerkesztőségi továbbjutóként, lehetőséget adtak a folytatásra. Akkor azért megijedtem, hogy
nekem most kell kétségbevonhatatlanul
igazolnom továbbjutásom létjogosultságát. Így utólag visszagondolva, talán
ez okozhatta a kicsit rosszabb befejezést, formahanyatlást.
– Mi volt a haszna a versenyen való részvételednek?
– Ki tudja mikor kerülhettem volna a
tűz közelebe, ha nem jelentkezem. Bizonyára túlságosan is önbizalomittasan
hangzik, de meggyőződtem, hogy van
keresnivalóm ebben a szakmában.
Mindezek mellett hihetetlenül jó volt
megkóstolni ezt a sikert, a szeretetet.
Ami még ezen túl roppant elégedettséggel tölt el, hogy – tán a játékosok
közül egyedüliként – az internetes fórumon kizárólag dicséretet, elismerést,
igen-igen nagyfokú bátorítást kaptam.
Külön megköszönném a támogatást
mindazoknak, akik szavaztak rám.
Hozzátenném, hogy az ellenfeleim apparátusa nagyságrendekkel előttünk
járt. A verseny legnagyobb hozadéka
pedig az volt, hogy felfigyeltek rám és
így lehetőséget kaptam a munkára a
Magyar Televízió Nap-Kelte cimű műsorában, egyfajta szerkesztő-riporteri
munkakörben. Noha csak pár hete dolgozom, bizakodom, hogy jó helyre kerültem. Megerősít ebben, hogy egyes
szakmai vélemények szerint, ez a műhelymunka a legkeményebb, legszigorúbb „gladiátoriskola” a magyar televíziózásban. Reményeim szerint itt kiteljesedhetek, elkezdhetem tanulni testközelből a mesterséget, pallérozódhatok,
alapossabá és fegyelmezettebbé válhatok. Persze ez a beosztás bizonyítást
követel, hiszen a már hangsúlyosan
megkövetelt szigorúság és fegyelmezettség megszegése következményekkel jár.
– Milyen esély van rá, hogy egyszer
riporterként a képernyőre kerülsz?
– Mindennek eljön az ideje. Magamat egy igen törekvő, ambíciózus embernek tartom, aki ráadásul türelmetlen
is. Tizennyolc évesen korai lenne erről
nyilatkozni. Most tanulok, sokat, minél
többet. Ez is jóval több, mint amit pár
hónapja remélni mertem volna.
tz
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ISTER-GRANUM Eurorégió
Programrégió
Az Ister-Granum Eurorégió február 4-én Meggyes Tamás elnök, esztergomi polgármester vezetésével tartott közgyűlésén
elfogadta a régió testületeinek ez évi munkatervére vonatkozó
előterjesztést. Az április 7-én tartandó közgyűlésen a régió településeinek polgármesterei döntenek programrégió alakításáról
is. Ennek alapja a következő időszakban elkészülő programozási dokumentum, amelynek létrehozásában Kulcsár László professzor, a Gödöllői Szent István Egyetem Vidékfejlesztési Tanszékének vezetője is közreműködik. A dokumentum a régió
több évre előremutató stratégiai terve, ami nemcsak a pályázati
forrásokhoz, az Európai Uniós alapokhoz való hozzájutást teszi
könnyebbé, hanem az Ister-Granum Eurorégió fejlesztési, gazdasági programjai is lesz. A tervezet tartalmazza majd a határmenti térség mint egységes földrajzi, társadalmi és gazdasági
övezet fejlesztési stratégiáját, az azt meghatározó célokat, prioritásokat, illetve meghatározza a tervek közös végrehajtásának
alapelveit. A programozási dokumentum több fejlesztési területre kiterjedően tartalmazza a terveket, foglalkozik az itt élők életminőségének javításával, a kommunikáció fejlesztésével, a környezetminőségi, természetvédelmi együttműködéssel, az infrastruktúra, a közművek állapotának javításával, a gazdasági
fejlődés előmozdításával, a közös fejlesztési elképzelések megvalósításával. Az elkészítendő terv elemei egymásra épülnek,
meghatározó alapjuk egyrészt az Ister-Granum Eurorégiós
együttműködés résztvevő településeinek tervei, másrészt azokat
össze kívánja hangolni a hosszú– és középtávú állami, államközi fejlesztési tervekkel, együttműködési megállapodásokkal,
azok szellemével.
Közlekedésfejlesztés
A február 4-i ülésen napirenden volt a régió működését legin-

kább meghatározó téma a közlekedés fejlesztése, elsősorban a
folyami átkelés biztosítása. Ennek érdekében vizsgálták meg, a
Főmterv Rt. munkatársainak, Fábry Györgynek és Beller Rolandnak előadását meghallgatva, az Ipoly-hidak építésének terveit, lehetséges gazdasági és más hatásait. Ugyancsak a közlekedés-fejlesztést szolgálta a dunai kompokról szóló előterjesztés
is. Egyrészt a Karvát és Lábatlant összekötő – a két település által kezdeményezett – személykompról, másrészt az IsterGranum Határ Menti Vállalkozási-Logisztikai Övezet esztergomi és párkányi oldalát összekötő teherkomp ügyéről.
Megkezdik munkájukat az Ister-Granum Eurorégió szakmai bizottságai
A közgyűlés ezen az ülésén megválasztotta a tervezés, a vélemények megismerésében, az elképzelések hozzáértő kidolgozásában, előkészítésében résztvevő, a közgyűlés munkáját támogató szakmai bizottságok tagjait is. A már megválasztott elnök
mellett nyolc tagból állnak majd a bizottságok és a tagok felét a
szlovákiai, másik felét a magyarországi települések képviselői
jelölték. Az eurorégiós munkacsoporthoz már korábban eljuttatott jelölések alapján összeállított előterjesztést, új javaslatokkal
kiegészítve, megtárgyalta az Ister-Granum Eurorégió közgyűlése, majd titkos szavazással megválasztották a bizottságok tagjait. A régió települései, kistérségei által javasolt, az együttműködés egyes területein tapasztalatokat szerzett szakemberekből álló grémiumok tagjaival az Ister-Granum Eurorégiós Munkacsoport munkatársai felvették a kapcsolatot, és megkezdték a testületek munkatervének kialakítását. Az eurorégiós bizottságok a
február 16-ával kezdődő héten tartják meg alakuló ülésüket, ezzel válik teljessé az Ister-Granum Eurorégió munkaszervezete.
Esztergom Város Önkormányzatának sajtóközleménye

Esztergomi hírek
Bevásárlóközpont és benzinkút épül a Dobogókői úton
A királyi város képviselő-testülete elhatározta, hogy a
Dobogókői úton, a volt Rózsa Ferenc laktanya területén negyvenezer négyzetméternyi területet értékesít a dettingeni
(Németország) M. Pajor und Bauen nevű cégnek. A cég egy barkács-, egy diszkont élelmiszer-, egy szőnyeg– és tapéta– és egy
bútordiszkont-áruházat, valamint egy üzemanyagtöltő állomást
kíván itt építeni 2004 végéig. A cég jelezte azon igényét, hogy az
eredeti területnagysághoz képest még további tízezer négyzetméterre van szüksége a beruházás megvalósításához.
Külön beruházásként vállalták a beruházók, hogy saját terhükre megépítik a Mátyás király utca üzletközponttal határos kétszáz méteres szakaszát is. A képviselő-testület, az előterjesztést
elfogadva, határozatot hozott az öthektáros terület kétszázötvenmillió forintért történő eladásáról. A régóta tervezett
beruházás megvalósulásával egy újabb, korábban rendezetlen
terület tűnik el az Esztergom déli kapujának számító Dobogókői
út mellől, bővítve a város kereskedelmi kínálatát, forgalmával
bevételekhez juttatva a várost, munkaadóként javítva a foglalkoztatás helyzetét. Elősegíti továbbá annak a tervnek a megvalósulását, hogy Esztergom turisztikailag kiemelt területein, belvárosában az idegenforgalmi igényeket kielégítő kereskedelmi
vállalkozások, éttermek, hangulatos vendéglők váltsák föl az
áruházakat, boltokat.
Megkezdődött az új szemészeti és fül-orr-gége osztály építése az esztergomi kórházban
A százharminchat millió forintos beruházás építési munkái
január elején kezdődtek meg a Vaszary Kolos Kórház sebészeti
szárnyának felső szintjén, és várhatóan szeptember végén adják

át a létesítményt. Az 1470 négyzetméter hasznos alapterületen
harmincágyas osztály létesül, a szükséges kórtermekkel, műtőkkel, orvosi pihenőszobákkal és az egyéb szükséges helyiségekkel.
Az esztergomi mozik jövője
Esztergom Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a Rákóczi
téri filmszínház épületének hasznosítására pályázatot ír ki. A
Petőfi mozi épületének értékesítése esetén annak tevékenységét
a Szabadidő Központ veszi át az intézményben működő Art Kino
fejlesztésével. A mozi megszűnését követően tevékenységét a
Szabadidő Központ intézményesített formában veszi át és folytatja földszinti, hetven főt befogadó kistermében, napi rendszerességgel, ami hetente két film bemutatását jelentheti, kiegészítve az Art Kino bemutatóit. A moziként is üzemelő többfunkciós kisteremben tartják rendszeres foglalkozásaikat az átlagosnál nagyobb létszámú művelődési közösségek, civil szervezetek,
a mozi terem ad helyet nagy létszámú tanfolyami és szabadegyetemi rendezvényeknek is. A bővítendő Art Kino műsorpolitikáját meghatározza az, hogy a mozi önkormányzati fenntartású kulturális intézményben működik, ezért prioritást élveznek
majd a magyar filmek, valamint külföldi művészfilmek, jelentős
rajzfilmek, az igényes sci-fi, és – az elmúlt évek hagyományainak megfelelően – méltán népszerű filmes, tematikus hétvégéket,
alkotói találkozókat is szerveznek majd. A jelenlegi mozival
ellentétben a bővített Art Kino nem lenne premier mozi, vagyis
a Budapesten bemutatott új filmek mintegy 2-3 hónapos késéssel kerülnének bemutatásra, és megszűnne a belépőjegyek elővételben történő árusítása.
(Esztergom Város Önkormányzatának közleményei alapján)
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Euroregión ISTER-GRANUM
Program regiónu
Euroregión Ister – Granum na svojom zasadnutí 4. februára
2004 schválil plán činnosti svojich orgánov na tento rok.
Zasadnutie viedol primátor Ostrihomu, Tamás Meggyes. 7.
apríla na valnom zhromaždení starostovia obcí regiónu majú
schváliť program rozvoja celého regiónu. Základom má byť
dokument, ktorý je v štádiu prípravy a ktorý vypracuje pracovná skupina pod vedením László Kulcsára, profesora katedry
Rozvoja vidieka z Univerzity Svätého Štefana v Gödöllő. Tento
dokument má byť aj základom pre vypracovanie konkurzov pre
EÚ a zároveň bude obsahovať aj strategické ciele Euroregiónu
do budúcna. Dokument obsahuje hlavné ciele a priority rozvoja
celého pohraničného regiónu, ako jednotnej geografickej, hospodárskej a spoločenskej zóny. Určuje aj hlavné zásady realizácie vytýčených úloh. Program obsahuje aj detailné plány
rozvoja viacerých oblastí: zlepšenie kvality životných podmienok obyvateľov, rozvoj komunikácií, zlepšenie podmienok životného prostredia a ochrany prírody, rozvoj inžinierskych sietí,
pomoc hospodárskemu rozvoju regiónu, realizácia plánov rozvoja hospodárstva. Pripravovaný plán je organickým celkom a
jeho jednotlivé zložky budú obsahovať aj prvky z plánov obcí a
miest regiónu. Dielčie plány zosúladí s dlhodobým a strednodobým štátnym plánom rozvoja a medzištátnym plánom rozvoja a
spolupráce medzi SR a MR.

Rozvoj dopravy
Na zasadnutí si účastníci vypočuli prednášky Györgya
Fábryho a Rolanda Bellera, spolupracovníkov firmy Főmterv o
rozvoji dopravy v súvislosti s vybudovania mostov cez Ipeľ. V
prednáške odznela analýza predpokladaného hospodárskeho
dopadu plánovaných mostov. Vypočuli aj referát o prípadnom
zriadení riečnej kompovej prepravy medzi Kravianmi a
Lábatlanom ako aj o nákladnej kompovej preprave medzi Štúrovom a Ostrihomom v rámci Podnikateľsko-logistickej pohraničnej zóny regiónu Ister – Granum.
Zahájili svoju činnosť odborné komisie Euroregiónu
Valné zhromaždenie Euroregiónu na tomto zasadnutí zvolilo
aj členov svojich odborných komisií. Komisie budú mať osem
členov na paritnom základe – štyroch zo Slovenska a štyroch z
MR. Členovia komisií boli zvolení tajným hlasovaním na základe nominácie jednotlivých obcí a miest. Jednotlivé komisie
zahájili svoju činnosť vypracovaním pracovných plánov.
Pracovná skupina Euroregiónu nadviazala kontakty s komisiami ktoré sú zložené z osvedčených odborníkov danej oblasti.
Zakladajúce zasadnutia komisií sa uskutočnia v týždni po 16.
februári. Týmto sa naplní pracovná štruktúra Euroregiónu.
(Tlačová informácia Úradu primátora mesta Ostrihom)
(Preklad: Lukács Žigmund)

Správy z Ostrihomu
Nové nákupné stredisko a čerpacia stanica
Mestské zastupiteľstvo kráľovského mesta nedávno prijalo
rozhodnutie o predaji stavebnej plochy na území bývalých
kasární, na ceste smerom na Dobogókő nemeckej firme Pajor
und Bauen z Dettingenu. Ppredstaviteľ firmy koncom októbra
oznámil mestskému zastupiteľstvu, že firma na spomenutej ploche vybuduje obchodné domy pre domácich majstrov, diskontný obchodný dom potravín, kobercov a tapiet ako aj nábytku a
čerpaciu stanicu do konca roku 2004.
Zároveň signalizoval záujem skupiny podnikateľov o ďalšiu
desať hektárovú stavebnú plochu. Investori sa ďalej zaviazali, že
vybudujú susednú chýbajúcu komunikáciu Cesty kráľa Mateja
na vlastné náklady. Mestské zastupiteľstvo súhlasilo so
žiadosťou podnikateľov a päťhektárový pozemok im predalo za
250 miliónov forintov. S riešením tejto už dávnejšie plánovanej
investície zmizne ďalší neusporiadaný úsek z katastra mesta,
ktorú možno považovať za južnú bránu Ostrihomu. Ponuka
obchodov v meste bude bohatšia a pestrejšia, obchodná činnosť
prinesie financie mestu a prispeje aj riešeniu problému nezamestnanosti regiónu.
Pritom pomáha riešiť aj perspektívny plán rozvoja cudzineckého ruchu, ktorý predpokladá presun nákupných jednotiek z
historického centra na okraj, aby tu mohli byť umiestnené ubytovacie a stravovacie jednotky, vinárne, reštaurácie slúžiace

priamo turistickému ruchu.
Centrum výroby závodných automobilov
Firma MONSTER International Hungary sa obrátila na mesto
Ostrihom so žiadosťou, aby v priemyselnej zóne mesta, kde
úspešne pracuje už viacero firiem, zabezpečili potrebné priestory pre vybudovanie závodu. Na pozemku o rozlohe 23 300 m2
firma mieni do konca roka 2004 vybudovať dielne, kde by pripravovali rally športové vozidlá pre účastníkov majstrovstiev
sveta. Piloti firmy Suzuki na vlaňajších majstrovstvách sveta vo
svojej kategórii obsadili 2.,3.,4. a 6. miesto. V r. 2004 by chceli nominovať do súťaže ďalších štyroch závodníkov v kategórii
do 1600 cm3, ktorí by jazdili na aute typu Ignis – vyrábanom
inak v Ostrihome – ale so súčiastkami vyrobenými ešte v
Japonsku. Špičkovú technológiu z Japonska firma mieni presunúť do Ostrihomu, aby autá, určené na závodné účely od roku
2005 už vyrábali v tunajších dielňach. Firma pre túto činnosť
bude potrebovať aspoň 20 až 50 pracovníkov a počíta s postupným rozširovaním výrobnej kapacity. Okrem výroby áut na
závodné účely mienia tu vyrábať aj súčiastky pre športové
vozidlá a realizovať tuningovanie sériovo vyrobených áut. Tento
závod bude aj základňou pre družstvá, ktoré sa zúčastnia rallye
pretekov a bude tu aj firemný autosalón.
(Tlačová informácia Samosprávy mesta Ostrihom)
(Preklad: Lukács Žigmund)

„Szerenád” Marcsinak
A napokban érdekes megbeszélésnek volt helyszíne a párkányi Művelődési Ház. Városunkat a „helyi” kultúra első embere,
Halasi Tibor igazgató, a magyarországi Back II Black együttest Kozma András menedzser képviselte.
– Magyarországi barátomon keresztül megkeresett a sztárcsapat menedzsere – mondja a művelődési ház igazgatója – mivel
köztudott, hogy a városunkban élő és jelenleg a VV3 villa lakója „Marcsi” kedvence a Back II Black. Ezt ő több újságban le is
nyilatkozta, s ezért hálája jeléül a zenekar hatalmas élő koncertet szeretne adni a művelődési házban. A buli lebonyolítására
előzetes egyeztetés után „áldását” adta Ján Oravec polgármester

is. A felmerülő költségek finanszírozását a belépőjegyek összegéből és szponzori támogatásból szeretnék fedezni. Szívesen
várjuk a város vállalkozóinak jelentkezését is, akiknek támogatásuk fejében megfelelő reklámlehetőséget tudunk biztosítani. A
nem mindennapi eseményen az RTL televízió több műsora is
felvételeket készít majd. Természetesen az időpont még nem
ismert, mivel „Marcsink” a villalakók és a TV-nézők szeretetét is élvezi. Egy viszont biztos, hogy terveink szerint a kiszavazását vagy éppen a győzelmét követő hét szerdáján kerül
megrendezésre a fergeteges buli.
Albert József
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Változó falukép

Obid na pochode

Ebed község immár négy éve éli önálló életét. Polgármesterének és héttagú képviselőtestületének keményen meg kellett küzdenie a kezdeti nehézségekkel. Az elmúlt időszak
mérlegelésére Nagy Tibor polgármestert kértem meg.
1999. december elsejével falunk megkezdte önálló működését. Elismeréssel kell nyugtáznunk, hogy a Párkánytól való elválás zökkenőmentes volt. A várossal való együttműködésünk
azóta is kitűnő. Megfelelő helységek hiányában a nyugdíjasklub
épületében kezdte meg működését a hivatal. A hely szűkös, de
egyelőre meg kell elégednünk ennyivel, ugyanis ebben az épületben van a postahivatal is. Az önállósság alatt megváltozott a
falu képe. A kultúrházhoz új szociális helységeket építettünk, a
kisterem és a konyha felszerelését is felújítottuk, mintegy félmillió korona ráfordítással. A községi hivatal épülete előtt megjavíttattuk az útszegélyt és létrehoztunk itt egy parkolót is. Fokozatosan elvégezzük az utak apróbb javítását. Minden évben tavasztól
őszig a munkaügyi hivatallal együttműködve foglalkoztatunk
közhasznú munkásokat. Ők újították fel a templom melletti iskolaépület tetőszerkezetét, továbbá kijavították és átfestették az autóbuszok megállóhelyeit. Eltakarították az illegális szemétlerakatokat, írtották a gyomot, rendbehozták temetőnket. A falu költségvetéséből javítottuk meg a temetői kápolnát is. Óvodánk
fenntartása nem kis gondot jelent számunkra. Az épületetet viszonylag elhanyagolt állapotban vettük át. Elvégeztük rajta a
legszükségesebb javításokat, a későbbiekben pedig fokozatosan
felújítjuk. A falu közvilágítása is állandó karbantartást igényel.
A fogyasztókat fokozatosan energiatakarékos égőkre cseréljük.
Beszereltettünk egy szabályozót is, amely az éjszakai órákban
csökkenti az égők fényerejét és így a fogyasztásukat is. A faluban új optikai telefonkábeleket fektettek le és a régi telefonközpontot korszerű – digitális üzeműre cseréltük ki. 2002. május 8án ünnepélyesen felavattuk az I. és II. világháború áldozatainak
emlékművét. Községünkben élénk kulturális és sportélet folyik.
Labdarúgócsapatunk váltakozó sikerrel szerepel a járási bajnokságban. Asztaliteniszezőink nemzetközi tornákon többször is
helytálltak. Lövészegyesületünk is komoly sikereket mondhat
magáénak. A Csemadok helyi színjátszó csoportja országos viszonylatban is sikeresnek mondható. Évente részt vesznek az
amatőr színjátszócsoportok országos fesztiválján. A Búzavirág
citerazenekar és menyecskekórus is sikeresen szerepelt nemcsak
a környező falvakban, de járásunkon és határainkon túl is. 2002.
augusztusában nagy sikert arattak Bécsben a Szent István-napi
ünnepségsorozat keretében. A helyi kiskertészek által rendezett
borverseny immár hagyománnyá vált. A tavalyi évben a körzeti
borverseny házigazdája volt községünk. Legnagyobb civil szervezetünk a nyugdíjas klub. Nyugdíjasaink is aktívan részt vesznek a falu kulturális életében. A tavalyi év végére elkészült a falu honlapja (www.obid.sk).
– Milyen tervekkel néz a falu a jövőbe ?
– Idén nagy fába vágjuk a fejszénket. Új községi hivatal építésébe kezdünk. A régi községi hivatal helyére szándékozunk felépíteni az új, korszerű épületet. Ezzel párhuzamosan készítjük a
község területrendezési tervét. Tovább szeretnénk folytatni az
óvoda és a templom melletti iskolaépület, valamint a kultúrház
felújítását. A színpadot és a falak belső borítását szeretnénk felújítani. A temető falának kijavítása is vár ránk. A távolabbi jövőbe nézve, terveink között szerepel a Puskin-utca felújítása,
víztisztító, valamint csatornázás kiépítése. Párkánnyal közösen
egy ipari park létrehozására törekszünk, amely munkalehetőségeket teremtene községünk és régiónk lakossága számára.
Együttműködésünk Párkánnyal és a környező falvakkal nagyon
jónak mondható. Igyekszünk egymást segíteni a problémák
megoldásában. Kitűnő a kapcsolatunk a magyarországi Tát községgel, továbbá felvettük a kapcsolatot az erdélyi Farkaslaka
községgel is. Itt is igéretesek a kapcsolatbővítési szándékaink.

Obec Obid už vyše štyroch rokov žije samostatným životom.
Starosta obce a sedemčlenné obecné zastupiteľstvo v tomto volebnom období sa muselo popasovať s množstvom počiatočných
ťažkostí. Na bilancovanie uplynulého obdobia som požiadal
TIBORA NAGYA – starostu obce.
– Prvého decembra 1999 naša obec začala samostatne fungovať. S uznaním musím konštatovať, že osamostatnenie sa od Štúrova prebehlo hladko. Naša spolupráca s mestom je stále vynikajúca. Nakoľko obec postráda vhodné kancelárske priestory,
obecný úrad začal fungovať v budove Klubu dôchodcov. Priestory
sú v nej síce stiesnené, ale musíme sa zatiaľ uskromniť a spolu s
poštovým úradom používame budovu. Od nadobudnutia samostatnosti sa obraz našej obce značne zmenil. Ku kultúrnemu domu
sme pribudovali nové sociálne zariadenia, obnovili sme malú sálu
a skompletizovali aj vybavenie kuchyne s preinvestovaním vyše
pol milióna korún. Realizovali sme opravu krajnice pred budovou
obecného úradu, aj s novým parkoviskom. Postupne vykonáme
drobnú údržbu ciest. Každý rok v spolupráci s Národným úradom
práce zamestnávame verejnoprospešných pracovníkov. Títo
pokryli strechu budovy školy pri kostole novou krytinou, opravili
a zafarbili autobusové zastávky, vyčistili areál cintorína. a z rozpočtu obce bola opravená aj kaplnka. Prevádzkovanie materskej
školy aj nám znamená nemalé problémy. Budova škôlky je stará a
je v pomerne zanedbanom stave. Najnutnejšie opravy sme na nej
už uskutočnili a v budúcnosti postupne dôjde k jej celkovej obnove. Permanentnú údržbu vyžaduje aj verejné osvetlenie. Žiarovky
postupne nahrádzame úspornými. V obci boli osadené nové optické káble telefónneho vedenia a stará ústredňa bola nahradená
modernou – digitálnou. 8. mája 2002 sme slávnostne odhalili
pomník obetiam I. a II. svetovej vojny. Naša obec žije intenzívnym
kultúrnym a športovým životom. Futbalové mužstvo TJ Družstevník Obid účinkuje na majstrovstvách okresu so striedavými
úspechmi. Obidskí stolní tenisti obstáli vo viacerých medzinárodných turnajoch na výbornú. Aj strelecký klub zaznamenal výrazné
úspechy. Divadelný súbor miestnej organizácie Csemadoku je
úspešný v celoštátnom meradle. Každý rok sa zúčastňujú na
republikovom festivale amatérskych divadelných súborov.
Citarový zbor a ženský spevácky súbor „Búzavirág” pravidelne
účinkuje nielen v okolitých obciach, ale aj v rámci okresu i v
zahraničí. V auguste 2002 zožali na Svätoštefanských dňoch vo
Viedni veľký úspech. Súťaž vín organizovaná miestnou organizáciou zväzu záhradkárov sa už stala tradíciou. Vlani sme boli organizátormi regionálnej súťaže vín. Najväčšou masovou organizáciou našej obce je Klub dôchodcov. Aj dôchodcovia sa aktívne zapájajú do kultúrneho života obce. Naši starší spoluobčania organizujú aj rôzne spoločenské podujatia a kultúrno-poznávacie zájazdy. Ku koncu vlaňajšieho roka bola zriadená web-stránka obce
(www.obid.sk).
– Aké sú plány do budúcnosti ?
– Tohto roku sa púšťame do neľahkej úlohy. Začíname výstavbu
nového obecného úradu. Novú – modernú budovu chceme postaviť na mieste pôvodného miestneho úradu. Paralelne pracujeme
na vyhotovení územného plánu obce. Naďalej hodláme pokračovať v obnove budovy škôlky, školy pri kostole a kultúrneho domu.
Našim zámerom je obnova javiska a vnútorného obloženia stien.
Takisto chceme opraviť aj oplotenie cintorína. V plánoch do
vzdialenejšej budúcnosti máme rekonštrukciu Puškinovej ulice,
vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd. Spoločne so
Štúrovom by sme chceli vytvoriť primyslený park, kde by vznikli
pracovné miesta tak pre obyvateľov našej obce, ako aj pre celý
región. Naša spolupráca so Štúrovom a okolitými obcami je veľmi
dobrá. Snažíme sa vzájomne pomáhať pri prekonávaní rôznych
problémov. Máme dobré styky s obcou Tát v Maďarskej republike
a nadviazali sme styky aj s obcou Lupeni v Rumunsku. Aj v tomto
prípade sa naše družobné zámery rozvíjajú sľubne.

Burza Kálmán

Koloman Burza
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Az ötödik ebedi borverseny

Piaty ročník súťaže vín v Obide

Ebeden szép hagyománnyá vált a borászati versenyek megrendezése. Február 8-án ötödször jöttek össze a község borászai a helyi kultúrházban. Harminc borosgazda összesen 56
bormintával nevezett be a megmérettetésre. Az idén is a fehér
borok domináltak 40 mintával, míg a vörös borokból tizenhat
minta került asztalra.
A résztvevőket Nagy Tibor polgármester és Benefi László, a
helyi kertészszövetség vezetőségi tagja üdvözölte. A versenyt
megtisztelték jelenlétükkel a magyarországi Tát község képviselői
Szenes Lajos polgármester vezetésével. A versenyt Páldi László
vezényelte le, akitől a résztvevők sok szellemes és tanulságos aforizmát hallhattak a borról és borivásról. A háromtagú bíráló bizottság: Ing. Miroslav Petrech, Ing. Szalai László és Benefi László az
összes mintát a szakember szigorú és hozzáértő nyelvével vizsgálta. A résztvevők figyelmesen hallgatták Miroslav Petrech mérnököt, aki több a mintákról szakvéleményt mondott. A bormintákat
a zsűri tagjain kívül a borászok egymás között is értékelték. Ez
azonban csak összehasonlításul szolgált ahhoz, hogy értékelésük
mennyiben egyezik a zsüriével. A bíráló bizottság záróértékelése
szerint a 2003-as évjáratú fehér borok minősége közepes, ezek
savtartalma alacsonyabb a kelleténél, a vörösborok minősége viszont átlagon felüli. Miközben a rendezők összegezték a pontokat,
a résztvevők ízletes gulyással lettek megvendégelve, amely Góra
József szakácsművészetét dicsérte. A győzelemnek Kovács
László örülhetett, aki 2003-as évjáratú Fehérburgundi borával
(18,72 pont) nyerte el a polgármester vándorserlegét. A második
helyen Révész Gábor mérnök végzett 2003-as évjáratú Sauvignon
Blanc borával (18,70 pont). A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig Mikóczi Alajos állhatott fel Cabernet Sauvignon fajtájú
vörös borával (18,63 pont), amely 2002-ben termett. Összesen hét
borminta kapott aranyérmet, az ezüstérmeken 37 minta osztozott,
bronzéremmel pedig 12 nedűt díjaztak. Az első öt helyezett értékes díjakat nyert, melyeket a polgármester és a helyi kertészszövetség adományozott.
A résztvevők azzal a tudattal távoztak, hogy ez a megmérettetés
mindannyiuk hasznára válik, mert arra szolgált, hogy ösztönözze
a borászokat az egyre jobb minőségű borok termelésére. Régiónk
csak így válhat hagyományihoz méltó borvidékké.

Usporadúvanie súťaže vín v Obide sa už stalo tradíciou. 8. februára sa už piatykrát zišli vinári v miestnom kultúrnom dome.
Tridsať pestovateľov viniča nominovalo celkom 56 vzoriek vín.
Tohto roku boli opäť v prevahe biele odrody, ktorých bolo prihlásených 40, kým červené vína mali zastúpenie len so šestnástimi vzorkami.
Prítomných privítal starosta obce Tibor Nagy a Ladislav Benefi,
člen predsedníctva miestneho zväzu záhradkárov. Súťaž poctila svojou prítomnosťou delegácia z družobnej obce Tát z Maďarskej republiky, na čele so starostom Lajosom Szenesom. Úlohy moderátora sa
zhostil Ladislav Páldi, od ktorého sa prítomní mohli dozvedieť aj
mnoho vtipných a poučných vinárskych aforizmov. Trojčlenná porota v zložení: Ing. Miroslav Petrech, Ing. Ladislav Szalai a Ladislav
Benefi analyzovala každú vzorku jazykom prísneho a naslovovzatého
odborníka. Prítomní pozorne počúvali Ing. Miroslava Petrecha,
ktorý viaceré vzorky ohodnotil odborným posudkom. Jednotlivé
vzorky okrem poroty hodnotili aj vinári, samozrejme ich posudky
porota nebrala do úvahy. Slúžili len na porovnanie, do akej miery
súhlasí ich názor s verdiktom poroty. Podľa záverečného hodnotenia
poroty kvalita bielych vín z roku 2003 je priemerná, ale ich
kyseľnatosť je nižšia, ako je potrebné. Červené vína však majú nadpriemernú kvalitu. Pán Petrech taktiež predpovedal, že kvalita tohtoročných vín vplyvom počasia nebude najlepšia. Následne usporiadatelia zosumarizovali body, pričom si všetci účastníci mohli pochutiť
na vynikajúcom guláši, ktorý uvaril Jozef Góra. Z víťazstva sa napokon tešil Ladislav Kovács so svojim Rulandským bielym, ročník 2003
(18,72 bodov), a získal putovný pohár starostu obce. Na druhom
mieste skončil Ing. Gábor Révész s odrodou Sauvignon Blanc, ročník
2001 (18,70 bodov). Tretiu priečku víťazov obsadil Alojz Mikóczi s
červeným vínom Cabernet sauvignon z roku 2002. (18,63 bodov).
Zlatou medailou bolo ocenených sedem vzoriek, striebornú dostalo
37 vzoriek a bronzovou medailou ocenili 12 vín. Vinári, ktorí sa
umiestnili na prvých piatich priečkach, dostali hodnotné vecné ceny,
ktoré im venoval starosta obce a miestny zväz záhradkárov.
Účastníci súťaže odchádzali s dojmom, že toto meranie síl bolo
prospešné každému, lebo jeho hlavným cieľom bolo, aby motivovalo
vinárov k dorábaniu čo najkvalitnejších vín. Náš región sa len tým
môže stať vinárskou oblasťou dôstojnou svojim tradíciám.

Burza Kálmán

Koloman Burza

Gyermekszínész, mesemondó, versmondó
Még csak kilenc éves, de oklevelek, díjak sorát tudhatja magáénak. Legutóbbi
díját egy nem mindennapi versenyről
hozta. Szurcsík Ádámot, az Ady Endre
Alapiskola tanulóját arra kérem, meséljen magáról.
– Még 2003 őszén az egyik újságban találtunk a felhívást, miszerint Kóka Rozália
mesemondó Mátyás király halálának évfordulója alkalmából mesemondóversenyt hirdet kicsiknek és nagyoknak. Jelentkezhettek határon túli versenyzők is. A mi iskolánkból Rákota Biankával jelentkeztünk.
Két mesével készültem. Nagy örömömre
meghívtak a körzeti versenybe, amely a visegrádi királyi palotában zajlott. Az én korcsoportomban első lettem. Később, a budapesti döntőben tudtam meg, hogy a versenyben összesen 650 mesemondó indult,
köztük felnőttek is, és a legjobbakat hívták
meg a Vajdahunyadvárának dísztermébe.
Több mesével kellett készülnöm. Ismét első lettem. Most már a nyaramat is tervezhetem, mivel a sok könyvön kívül egy erdélyi

kirándulást is nyertem.
– Egy hét sem telt el, máris újabb verseny előtt állsz.

– Nem sok időm marad a lazításra, mivel
ebben a hónapban zajlanak a Tompa Mihály Vers– és Prózamondó Verseny iskolai,
járási és körzeti fordulói. Két fordulón továbbjutottam, a döntőig még várni kell.
Február utolsó hétében pedig Esztergomba
megyek egy prózamondó versenyre a kert-

városi művelődési házba.
– Ki segít kiválasztani, megtanulni,
előadni a darabokat?
– Anyukám választja ki a szöveget, és ha
én úgy gondolom, hogy hozzám való, megtanulom. A legtöbbet Kardos Klaudiának
köszönhetek, aki sokat segít a gyakorlásban.
– Nyáron az Esztergomi Várszínházban tapsolhattunk neked. Hogyan kerültél az igazi színészek közé?
– Iskolánkban járt Horányi László, a Várszínház igazgatója, aki gyermekszínészeket
keresett a Legyetek jók, ha tudtok! c. musical-be. Beszélgettünk, meghallgatott, és
úgy gondolta, hogy megfelelek. A nyári
szünidőben naponta át kellett mennem próbára. A próbákon helyt állni nem könnyű
feladat, de ha az előadás sikerül és a közönség tapsol, az nagyon jó dolog. Sokszor bemutattuk az előadást, nagy sikere volt. Úgy
tudom, az idén nyáron ismét előadjuk.
– További sok sikert kívánok!
–zs–
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Napriek recesii v papierenskom priemysle si štúrovské firmy udržali pozíciu

Výroba sa postupne zvyšuje
Rok 2003 bol charakteristický pretrvávajúcou recesiou v európskom papierenskom priemysle, ktorá sa dotkla aj
spoločnosti Kappa Štúrovo, a.s..
Napriek tomu sa výsledky dajú hodnotiť
pozitívne. Štúrovská papiereň dosiahla
v roku 2003 výrobu v objeme 179 410
ton flutingu. Tento papier sa v Štúrove
vyrába od roku 1974 a vlaňajšia výroba predstavuje nový rekord jediného
výrobcu tohto papiera na Slovensku (v
roku 2002 bolo vyrobených 176 106
ton flutinu). Lepenkáreň vlani vyrobila
32 905 ton hladkých a zlepovaných
lepeniek (33 537 ton lepeniek v predošlom roku). Tržby Kappa Štúrovo, a.s. z
predaja vlastných výrobkov a služieb
za rok 2003 dosiahli 3,118 miliárd Sk
(r. 2002 = 3,216 mld. Sk).
„Recesia sa naplno prejavila v úrovni cien flutingu na európskych trhoch,
ktoré boli najnižšie od roku 1998”,
povedal generálny riaditeľ Ing. Ľuboš
Lopatka v komentári k vlaňajším
výsledkom. „Ďalším sprievodným znakom recesie bol znížený dopyt, s tým
však naša firma nemala problém.
Prepad cien flutingu sa nám však v
plnej miere nepodarilo eliminovať aj

napriek výrazným úsporám fixných
nákladov až o 31 mil. Sk v porovnaní s
predošlým rokom. Fungujeme v
neľahkých podmienkach, s ktorými sa
musíme neustále vysporadúvať. Materská spoločnosť však vidí v Štúrove
perspektívu ďalšieho rozvoja, najmä vo
výrobe flutingu.”
Materská spoločnosť Kappa Packaging so sídlom v holandskom Eindhovene vyjadrila súhlas s investovaním
približne 800 miliónov korún v rámci 1.
etapy projektu SK300 v tomto roku.
Cieľom projektu je prechod na novú
technológiu výroby papiera s vylúčením síry z procesu a zároveň do roku
2007 zvýšenie objemu výroby papiera
na takmer dvojnásobok súčasnej úrovne. O fluting zo Štúrova je záujem na
trhoch južnej a západnej Európy.
Lepenky sa okrem Slovenska uplatňujú
na trhoch okolitých krajín. Objem
vlaňajšieho exportu dosiahol 79%. V
polovici januára prišli do Štúrova
zástupcovia európskych obchodných
kancelárií, ktorí sa oboznámili s novým
výrobkom – papierom na báze novej
technológie SAQ (soda-antrachinon).
Úspešné zvládnutie projektu SK300

výraznejšie zviditeľní Štúrovo na mape
európskeho papierenského priemyslu.
V súvislosti so zvyšovaním objemu
výroby papiera v najbližších rokoch
vzrastie i spotreba zberového papiera. Kappa Štúrovo, a.s. preto okrem
projektu SK300 rozbieha v tomto
roku aj projekt vytvorenia šiestich
podnikov na zber, triedenie a lisovanie zberového papiera. Nové podniky
budú rovnomerne rozložené na
Slovensku a prispejú k zabezpečeniu
zvýšenej spotreby základnej suroviny
pre štúrovskú papiereň, ktorá je najväčším spracovateľom zberového
papiera na Slovensku. Prvé podniky
začnú svoju činnosť už na jar tohoto
roka.
Rok 2003 bol úspešný aj z pohľadu
kartonážky Kappa Obaly Štúrovo, a.s..
Kartonážke sa podarilo zvýšiť trhový
podiel na Slovensku a stabilizovať
svoju pozíciu na maďarskom trhu.
Kartonážka predala vyše 99 miliónov
m2 vlnitej kartonáže a lepeniek za vyše
1,36 miliárd Sk. Z tohto pohľadu to bol
pre kartonážku najlepší rok v doterajšej histórii.
(rks)

A papíripari hanyatlás ellenére a párkányi papíripari cégek megtartották pozícióikat

A termelés fokozatosan növekszik
Európa papíriparát a 2003-as évben az
elhúzódó gazdasági hanyatlás jellemezte,
amely kihatott a Kappa Štúrovo Rt. helyzetére is. Ennek ellenére a tavalyi eredményeket pozitívan lehet értékelni, hisz a cég
évi termelése 179 410 tonna hullámosított
kartonpapír volt. Párkányban 1974-től
gyártják ezt a papírfajtát és a cég tavalyi
eredménye szlovákiai rekordnak számít
(2002-ben 176 106 tonnát gyártottunk). A
kartonpapírgyártó-részleg tavaly 32 905
tonna sima, illetve préselt kartonpapírt
készített (az előző évi eredmény 33 537
tonna volt). A Kappa Štúrovo Rt. 2003 évi
bevétele saját termékeinek és szolgáltatásainak árából elérte a 3,118 milliárd koronát. (2002-ben ez 3,215 milliárd korona
volt).
„A visszaesés leginkább a hullámosított
kartonpapír (fluting) árában mutatkozott
meg az európai piacokon. 1999-től ez volt
a legalacsonyabbak árszint” – mondta a
tavalyi eredményeket kommentálva Ing.
Ľuboš Lopatka, vezérigazgató. „A gazdasági visszaesés másik velejárója a
csökkenő kereslet volt – ez azonban
cégünknek nem okozott gondot. A fluting

árának csökkenését azonban nem pótolhatták teljes mértékben a bevezetett takarékossági intézkedések – bár a tavalyihoz
képest összegük 31 millió koronát tett ki.
Be kell ismernünk, hogy nehéz gazdasági
körülmények között kell helytállnunk. A
anyavállalat azonban lát perspektívát a
párkányi gyárban, különösen a fluting termelésében.”
A hollandiai Eindhovenben székelő
Kappa Packaging anyavállalat jóváhagyta
az SK 300 terv keretében befektetendő
mintegy 800 milliós beruházást. A
beruházás első szakaszában új gyártási
technológia bevezetésére kerül sor, amely
egyrészt kizárja a ként a folyamatból,
másrészt 2007-ig a gyártott papírmennyiség megkétszerezése várható tőle. A
párkányi fluting iránti dél– és nyugat-európai piacokon van kereslet. A kartonpapír
iránt elsősorban a szomszédos országok
érdeklődnek. A tavalyi kivitel mértéke
79% volt. Január közepén Párkányba látogattak több európai kereskedelmi iroda
képviselői, hogy megismerkedjenek az új
technológiával készülő SAQ papírral
(soda-antarachinon). Az SK 300-as terv

sikeres megvalósítása még láthatóbbá teszi
majd Párkány nevét Európa papíripari térképén.
A növekvő termeléssel a közeli években
megnő a feldolgozandó papírhulladék
iránti igény. Ezért az SK 300 terv megvalósítása mellett a papírgyár hat további
vállalatot hoz létre a hulladékpapír gyűjtésére, osztályozására és préselésére. Ez a
hat vállalat egyenletesen lesz telepítve
Szlovákia egész területén azzal a céllal,
hogy a párkányi gyár növekvő nyersanyagszükségletét bebiztosítsa, hisz a párkányi papírgyár Szlovákia legnagyobb
hulladékpapír-feldolgozója.
A 2003-as év sikeres volt a Kappa Obaly
Rt. kartonpapír-gyártó üzeme számára is,
hisz növelte részesedését a szlovákiai, és
megerősítette helyzetét a magyar piacon.
A kartonpapír-gyártó üzem több mint 99
millió m2 hullámpapírt és kartonpapírt
adott el 1,36 milliárd korona értékben – és
ezzel történetének legsikeresebb évét
zárta.
(rks)
(Ford: Lukács Zsigmond)
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Spolupráca v záujme hraničného priechodu
Hraničný priechod medzi Salkou a Letkésom je v prevádzke
od r.1994. Vstup do Európskej únie celkom iste prinesie do
života priechodu a obidvoch obcí veľa zásadných zmien.
V súčasnosti hraničný priechod funguje len od ôsmej do
dvadsiatej hodiny a momentálne slúži len občanom SR a MR.
No, na vnútorných hraniciach EU sú len medzinárodné hraničné priechody. V Salke je nákladná doprava obmedzená do 7,5
ton, a v budúcnosti sa dá predpokladať, že na priechode sa
objaví aj nákladná doprava z tretích krajín. Starostovia obidvoch obcí – István Kovács z Letkésu a Arpád Valasek zo Salky
pracujú na tom, aby hraničný priechod bol otvorený nepretržite
24 hodín denne.
Nakoľko na hraniciach členských štátov únie colná kontrola
po prvom máji 2004 prestane fungovať, dá sa predpokladať, že
nákladná doprava bude ešte intenzívnejšia. Dotknuté obce sa
obávajú, že zvýšené zaťaženie cestná sieť ich obcí neunesie.
Riešením pre nich by bolo vybudovanie obchádzky mimo obcí a
bolo by žiadúce limitovať náklad vozidiel na 3,5 tony.
Na nedávnom rokovaní v Salke sa stretli kompetentné orgány
z obidvoch krajín. Boli tam predstavitelia colnej a finančnej
stráže a pohraničnej stráže, ako aj predstavitelia správ ciest.
Krajinský veliteľ Finančnej a colnej správy MR povedal, že
nakoľko colné prehliadky budú zrušené, oni pre svoju činnosť
finančné prostriedku už neplánovali, veď colné prehliadky budú
realizovať mobilné colné skupiny približne v 30 kilometrovom
hraničnom pásme.
Pohraničná stráž MR – podľa slov veliteľa hraničného úseku
Pála Ferencsika je pripravená zvládnuť aj zväčšenú frekvenciu
na hraniciach. János Kenderesy, riaditeľ Cestnej správy
Peštianskej župy povedal, že medzi plánmi dlhodobých investícií
je aj plán otvorenia hraníc aj pri obciach Ipolydamásd,
Vámosmikola a Tésa. Hraničný priechod medzi Salkou a
Letkésom má dvojaké problémy: na jednej strane znížiť
zaťaženosť cestnej siete nákladnou dopravou a na strane druhej

SĽUK v Štúrove

riešiť problematiku troch mostov, po ktorých sa realizuje doprava teraz. V prípade výstavby novej cesty by bolo dobré určiť trasu
mimo intravilánu obcí. V každom prípade riešenia problému sa k
1.máju 2004 nedočkáme. Potrebné opatrenia navrhnú podľa
potrieb zvýšenej cestnej premávky. Predstaviteľ Cestnej správy
krajského úradu v Nitre povedal, že cesty druhej a tretej kategórie na Slovensku budú patriť pod kompetenciu krajských samospráv. V záujme prijatia konkrétnych opatrení János Kenderesy
navrhol, aby cestné správy už teraz začali konzultácie.
Obidvaja starostovia privítali ochotu oboch krajín spolupracovať a vyhlásili, že čím skôr by chceli zaviesť obmedzenie
nákladnej dopravy do 3,5 ton a prevádzku nepretržitú na dobu
24 hodín denne. Do r. 2006 by chceli vybudovať obchádzku a
dať do prevádzky aj nový most.
árpási (Hídlap, 22. november 2003) (Preklad: Lukács Žigmund)

GAMEX – Štúrovo
Információ és rendelés a 75 10 950 telefonszámon

MŰANYAG ABLAKOK,
AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

Ľahostajnosť alebo
ignorancia?

Dňa 27. januára mohli miestni nadšenci hudobno-tanečného
umenia privítať v MsKS Slovenský ľudový umelecký kolektív
(SĽUK). Toto profesionálne umelecké teleso už 55 rokov šíri,
prezentuje doma i v zahraničí klenoty slovenského folklóru.
Štúrovčanom sa tentokrát predstavil svojím čerstvo naštudovaným programom s výsťižným názvom „SEN”. V samotnom príbehu sa mladý, sympatický pár zo súčasnej reality preniesol
prostredníctvom organizovanej ľudovej zábavy do nedávnej
minulosti. Po návrate do reality malá dvojica už sama organizuje ľudovú zábavu, na ktorej odovzdáva svoje nové skúsenosti
ďalším. Tento originálny námet, založený na kontraste bol choreografmi, hudobníkmi, scénickými a kostýmovými výtvarníkmi SĽUK-u pretavený do jedinečného, diabolského tanca,
vyznačujúcim sa výbornými nápadmi, humorom, technickou
náročnosťou a perfekcionalizmom. V programe dominovali
tance a hudba zo Šariša, Zemplína, Spiša, Gemera, Podpoľania,
Horehronia, Oravy a Myjavy, ale okrem toho autori využili aj
folklórny materiál Rusínov, Maďarov a Rómov. Jednoznačne
len v superlatívach sa dá zmieniť aj o orchestri ľudovej hudby
SĽUK-u. Hudobný prejav huslistky a cimbalistu bol strhujúci.
Snáď jediným negatívom tohto fantastického folklórneho večera bol malý záujem (cca 100 ľudí) zo strany Štúrovčanov, čo si
zaslúži patričnú dôvodovú analýzu. Avšak tí, ktorí boli na účinkovaní SĽUK-u prítomní zaiste dostali viac ako možno očakávali, a odchádzali naplnení, obohatení o hodnotné, trvalé umelecké zážitky.

27. január mal byť pre občanov nášho mesta sviatkom. Po
rokoch k nám zavítal svetoznámy súbor – SĽUK s novým programom: SEN.
Vedenie Mestského kultúrneho strediska vynaložilo nemálo
úsilia, aby zabezpečilo hosťovanie vo svete oceňovaného a uznávaného folklórneho súboru. Samozrejme bol predpoklad, že sála
bude zaplnená. Propagácia – plagáty veľké i malé boli rozvešané i po okolí, i mestský rozhlas a TIK informoval a pozýval občanov. Dokonca pre skupiny boli poskytované zľavnené lístky. Žiaľ,
všetci sme sa mýlili. Opäť zvíťazila papučová kultúra a ľahostajnosť našich obyvateľov. Výkony tanečníkov však o to srdečnejšie
oceňovala malá skupinka divákov.
Ešteže česť Štúrova zachránila pani Mariana Hégliová a na
záver vystúpenia odovzdala sólistom kytičku kvetov, a tak sme sa
v očiach súboru prezentovali ako kultúrny a kultúru oceňujúci
obyvatelia. Položil som si otázku: kde bola miestna organizácia
Matice slovenskej a jej výbor? Prečo napr. nepozvali a neorganizovali spoločnú účasť s okolitými obcami a jej miestnymi organizáciami MO, napr. zo Svodína?
Dom kultúry mal nemálo problémov vyfinancovať a zabezpečiť
hosťovanie takéhoto súboru a tak to vyzerá, že pri takejto ignorancii sa pár rokov opäť nedočkáme vystúpenia podobného
súboru v našom meste.

(c)

Jozef Kužel
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Hnutie s koreňmi a krídlami

90 rokov slovenského skautingu
Čo je to skauting? V slovníku cudzích slov sa píše: hnutie zamerané na výchovu mládeže v prírode, činnosť v tomto hnutí.
Odpoveď však nie je až takáto jednoduchá. Veď nejde iba o prírodu, ale o telesný, intelektuálny, duchovný a citový rozvoj mladého človeka. To odzrkadľovali fotodokumentácie, ktoré našli
dočasný domov vo výstavnej sieni mestskej galérie. Na slávnostnom otvorení sa zišli vĺčatá a včielky, skauti a skautky, roveri a
roverky, dospelí s mladým duchom. Peter Mihók – Eskimo,
oblastný vodca, ocenil činnosť 121. zboru ANAVUM, ktorý bol
založený v máji roku 2002. Hoci je to mladý zbor, svojou bohatou
a rozmanitou činnosťou nezaostal za ostatnými oddielmi a zbormi Slovenska, čo dokazovali aj jednotlivé fotografie. Najvačšiu
zásluhu na tom má Jana Holopová, ktorá po návšteve Ústredia
Skautingu v Bratislave sa rozhodla touto formou venovať mladým
ľuďom vo voľnom čase.
Ale nepredbiehajme udalosti a zablúďme na chvíľu do histórie
skautingu. Skauting založil Brit Robert Stephenson Smyth BodenPowell. Narodil sa v roku 1857 v Londýne, chcel veľa cestovať a
tak vstúpil do armády. V Indii a Južnej Amerike ho preslávili
schopnosti zveda (scouta). Stal sa národnou legendou a uznávanou osobnosťou. V lete 1907 uskutočnil s dvoma desiatkami
chlapcov z bohatých i chudobných rodín skúšobný skautský tábor
na ostrove Brownsea na juhu Veľkej Británie. Tak sa zrodil skauting. Prvý oddiel skautov na Slovensku založil v Komárne v roku
1913 Alexander Karle. Prvé celosvetové skautské stretnutie –
jamboree – sa konalo v roku 1920 v Londýne. Odvtedy sa jamboree uskutočňujú každé štyri roky (s prestávkou počas II. svetovej
vojny).
Dnes je vo svete viac než 35 miliónov skautiek a skautov, ku
ktorým patrí aj náš štúrovský zbor. Jeho členovia sa pravidelne

stretávajú, z brožúriek spoznávajú históriu skautingu, učia sa
správať podľa skautského zákona a tieto zásady prenášajú do
bežného každodenného života. Na jar a v lete vychádzajú do prírody, počas výletov a prechádziek objavujú krásy prírody a ak
treba, čistia lesné chodníky. Pri dobrodružných hrách sa zdokonaľujú v stopárstve, čo so sebou prináša veľa veselých príhod.
Jednu humorom popretkávanú príhodu sme mohli počuť v podaní Silvie Lakyovej . Učenie prebieha prostredníctvom hier a
oddielových aktivít. Cieľ je jednoznačný – vzájomná podpora a
zdieľanie podobných princípov: vzťah k sebe a svojmu ďaľšiemu
zdokonaľovaniu sa, vzťah k iným, tolerancia a solidarita, vzťah k
duchovnému svetu, k sile a hodnotám, ktoré presahujú púhy materiálny svet. Dospelí skauti organizujú horské výpravy a expedície
do zahraničia. Ich atmosféru nám priblížili fotografie manželov
Áronových z Mont Blancu, resp. iných kútov Európy. Figurína v
plnej horolezeckej výstroji zaujala nejedného návštevníka.
Skautská rovnošata poputovala zo Štúrova rovno do múzea v
USA. Čudujete sa, akí sme známi? Podľa Akely (Jany Holopovej)
je skauting univerzál, ktorí spája ľudí rôznych národností a vierovyznaní na celom svete. Avšak omrvinky problémov sa objavujú aj tu. Hľadajú sa napríklad priestory na pravidelné stretnutia,
hľadajú sa ďalej dospeláci – priatelia mladých ľudí, ktorí poznajú
ich záujmy a problémy, majú pre nich pochopenie a maximálne
ich podporujú, a to všetko pre vlastné uspokojenie. A na záver?
Pozdrav všetkým starším skautom (hoci duchom večne mladým),
ktorí si prezreli výstavu, vďaka všetkým sponzorom za doterajšiu
pomoc a veľa dobrodružstiev v táboroch a na stretnutiach 121.
zboru Anavum. Ak máte záujem stať sa členom skautingu, alebo
ho nejakou formou podporiť, zavolajte na t.č. 0908/765 137 .

Ako v rozprávke

Mint a mesében

„Ľudský život a živly sú v zákonitom spojení. Bez nich by sme
nemohli existovať, vývin ľudskej spoločnosti je s nimi neoddeliteľne spojený. Oheň, voda, vzduch a zem vytvárajú naše životné
prostredie a zároveň tvoria aj našu ľudskú podstatu. ” Týmito
slovami otváral Dr. Ernest Kocsis Csc., historik umenia, výstavu z tvorby Bálind Albiny z Perbálu. Predstavila nám jednu
podobu umenia, ako súčasť jej vlastného života, v ktorom živly
hrajú doležitú úlohu. Svoje diela vytvára z hliny, sklenených
glazúr a emócií, ktoré sú nevyhnutné pre každú umeleckú tvorbu. Vzdelanie získala na Vysokej škole pedagogickej v
Budapešti ako učiteľka pre základné školy. Vo svojej praxi sa
venuje deťom zo sociálne slabších rodín. Ku keramickej peci sa
dostala náhodne a z náhody sa zrodila inšpirácia. Bez predbežných odborných vedomostí sa pustila do experimentovania v
oblasti, ktorá dovtedy bola pre ňu veľkou neznámou. Začala
robiť keramické obrazy, ktoré namiesto klasických glazúr prifarbovala sklenenou glazúrou. K zamatovým farbám keramiky
sa pridružujú zaujímavé svetelné zlomy, zrkadlenie a farebné
efekty skla. Technika, ktorou sa diela pripravujú, je nová a jedinečná, vo výtvarníctve doposiaľ neznáma a zvláštna kombinácia. Rozlámanie povrchu, respektíve jeho narezanie a následné
vzrušujúce a dôrazné zvýraznenie foriem obohacuje celkový
výsledok. Diela vyžarujú teplo a veselosť, nie je im cudzí ani
humor. Figúry sú prirodzené, hravé a rozprávkové. Pre obrazy
je príznančná harmónia, láska k životu: štipka smiechu, trošku
irónie, malý odtieň nehy, melanchólie – hoci aj v rámci jedného
diela. V ríši drakov, strašiaka, záhrady gejší, strapatých kvetín
a iných keramických obrazov sme sa vďaka Bálind Albiny mohli
cítiť ako v rozprávke.

„Az emberi élet és az elemek törvényszerű egységet alkotnak.
Nélkülük nem tudnánk létezni, és elválaszthatatlanok az emberi társadalom fejlődésétől. A tűz, víz, levegő és a föld alkotják
az életterünket és egyben emberi mivoltunk lényegét is.” E szavakkal kezdte mondandóját Dr. Kocsis Ernő, művészettörténész
a Bálind Albina műveiből készült kiállítás megnyitóján. A perbáli alkotó a művészet azon formáját hozta el nekünk, amelyben
az elemek fontos szerepet játszanak. Alkotásait agyagból és
üvegzománcból készíti, melyek indulatait és érzelmeit tükrözik
vissza. A budapesti Tanítóképző Főiskolán tanult, s azóta is
gyermekekkel foglalkozik. A kerámiakemencével egy véletlen
folytán ismerkedett meg, s e véletlenből született meg az ihlet.
Minden szakmai ismeret nélkül kezdett bele a kísérletezésbe
egy olyan területen, mely addig számára rejtély volt. Kerámiaképeit a klasszikus zománc helyett üvegzománccal színesítette.
A kerámia bársonyos színeihez az üveg különleges fénytörései,
tükröződései és színhatásai társulnak. A technika, amellyel a
művek készülnek új és eredeti, a képzőművészetben eddig szokatlan és ismeretlen társítás. A felület megtördelése, illetve vágása a formák izgalmas és hangsúlyos kiemelése még gazdagabbá teszi a képi megjelenést. Az alkotások hangulata meleg,
derűs a humor sem idegen tőlük. A figurák természetesek, játékosak, meseszerűek. A harmónia, az élet szeretete süt át a képeken, egy csipet nevetés, egy pici irónia, egy árnyalat gyengédség, melankólia – akár egy alkotáson belül is. A sárkányok, madárijesztők, gésák kertje, kócos virágok és a többi kerámiaképnek köszönhetően lehettünk részesei Bálind Albina meseszerű
birodalmának .

– Ági –

Ági
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Dieťa roka 2004

Az Év Gyermeke 2004

29. januára 2004 sa vo veľkej sále Centra voľného času konal
už v poradí 8. ročník obľúbenej súťaže Dieťa roka. Ten tohoročný sa niesol v znamení očakávaného vstupu Slovenska do
Európskej únie. Deti materských škôl z ulíc: Adyho,
Bartókovej, Družstevný rad, J.
Kráľa a Lipovej prišli vynikajúco pripravené. V prvom
kole súťaže sa mali predstaviť
a porozprávať porote a divákom o krajine, ktorú navštívili
alebo chcú navštíviť. Výrečnosť našich malých súťažiacich bola obdivuhodná.
Hovorené slovo vystriedala v
druhom kole zručnosť – každé
dieťa vymaľovalo zástavu krajiny, o ktorej rozprávalo.
No a záver súťaže bol pre
nás, dospelých, najúžasnejší. Súťažiace deti spievali a recitovali v ľubovoľnom cudzom jazyku. A tak sa sálou ozývala ruština,
angličtina, francúzština, španielčina... Mnohí dospelí mohli
deťom len závidieť ich bezprostrednosť a originalitu.
Porota mala veľmi ťažkú úlohu, no nakoniec sa predsa len
rozhodlo: titul Dieťa roka 2004 získali Vanesa Mikulášová a
Dominik Rybár z MŠ na ulici Bartókovej. Cenu poroty dostala Monika Árendášová z MŠ na Adyho ulici. Poďakovanie
však patrí všetkým deťom, ich rodičom a učiteľkám materských škôl.

Január 29-én immár nyolcadik alkalommal került sor az óvodások
közkedvelt versenyére az Év gyermeke címért a párkányi szabadidőközpontban. Az idei verseny hazánknak az Európai Unióba való
csatlakozása jegyében zajlott. Az
Ady utcai, Bartók utcai, Szövetkezeti sori, Hársfa utcai és nem utolsó
sorban a Janko Kráľ utcai óvodások
valamennyien felkészülten érkeztek. A verseny első részében a gyerekek bemutatkoztak és arról meséltek, melyik országban jártak már,
vagy hová szeretnének eljutni. Beszélőkészségüket úgy a zsűri, mind
a közönség nagy tapssal jutalmazta.
A verseny második részében a kicsik kézügyességükről tettek tanúbizonyságot. Mindegyikük elkészítette – különböző technikákkal – annak az országnak a zászlaját, amelyikről a verseny elején beszámolt. Nekünk felnőtteknek talán a verseny zárórésze volt a legérdekesebb, ugyanis a gyermekek irigylésre méltó könnyedséggel énekeltek és szavaltak a saját maguk által
választott idegen nyelven: angolul, oroszul, franciául, spanyolul...
Nehéz dolguk volt a zsűri tagjainak, de végül is döntés született és
a 2004-es Év gyermeke címet a Bartók utcai óvodából Vanesa
Mikulášová és Rybárik Dominik nyerték el. A zsűri különdíját az
Ady utcai óvodából Monika Árendášová kapta. Gratulálunk nekik.
Köszönet illeti az összes többi ovist és szüleiket, valamint az óvónőket, akik felkészítették a gyermekeket.

Kolektív CVČ

A SZIK kollektívája

Kresbou do sveta

Správy SZTP a ZPCCH

Počas chladných januárových dní prebehlo 27.1.2004 v Špeciálnej základnej škole v Štúrove školské kolo výtvarnej súťaže:
„Európa v škole”. Súťaž sa niesla pod mottom: Kultúra a šport
– cesta k porozumeniu v Európe.
Do súťaže sa zapojilo 62 našich žiakov, ktorí súťažili v štyroch
vekových kategóriách:
I.
kategória: 6.– 9. roční
II.
kategória: 10.-12. roční
III.
kategória: 13.-15. roční
IV. kategória: 16.-21. roční
Hlavní organizátori súťaže boli: Mgr. Lettang a Mgr.
Czuczorová. Najťažšie to mala naša porota, ktorú tvorili: Mgr.
Gergelyová, riaditeľka a odborní pedagógovia ŠZŠ.
Ocenení sladkou odmenou boli žiaci: M. Lakatošová, R.
Kotlárová, S.Lenčéšová, M. Šárközyová, J. Šipoš, A. Leskóová,
A. Oláhová, T. Hanyicová, A. Szántó a F. Botoš.
Oceneným žiakom srdečne gratulujeme.
Výtvarné práce, ktoré boli ocenené postúpili na okresné a
krajské kolo do Levíc. Dúfame, že práce našich žiakov budú
úspešné aj v postupových kolách, držme im palce. Kresby a
maľby, ktoré ocenené neboli, spestrujú a skrášľujú novú budovu
školy. Uznanie patrí aj pedagógom, ktorí žiakov svedomito pripravovali na súťaž: Mgr. Czuczorovej, Mgr. Lettangovi, Mgr.
Koreňovej, p. učiteľke Némethovej i nášmu školskému klubu
pod vedením p. vychovávateľky Farskej. Srdečne im ďakujeme
za úspech a pomoc pri vyzdvihnutí talentu a schopností našich
žiakov.
Oceneným žiakom i pedagógom, ktorí pomohli akciu zorganizovať ďakujeme a prajeme im veľa nových nápadov i úspechov do budúcnosti.

Dňa 17. februára 2004 sa uskutočnila výročná členská
schôdza našej základnej organizácie v kultúrnom dome. Za
bohatý a pekný kultúrny program, ktorý nám predviedli deti
zo ZŠ slovenskej v Štúrove, ZŠ maďarskej v Mužli,
Základnej umeleckej školy v Štúrove a z tanečného súboru
Solid Gold ďakujeme v mene celej organizácie. Privítali sme
medzi nami zástupkyňu mesta, Eriku Magyarovú, predsedu
Slovenského zväzu civilizačných chorôb p. Martinca, predsedu Slovenského zväzu centra telesne postihnutých, p.
Kočiovú.
V správe o činnosti za rok 2003 sme zhodnotili všetky kultúrne a športové podujatia. Oboznámili sme členov s plánom práce na tento rok. Sú to akcie obdobné, ktoré sa
snažíme stále vzlepšovať. Zhodnotili sme aj hospodárenie s
finančnými prostriedkami. V diskusii vystupovali členovia a
mali otázky ohľadne sociálneho a zdravotného zákona. P.
Martinec poďakoval celému výboru za ich prácu, pochválil
aj dobrú spoluprácu mestského úradu. Aj touto cestou ďakujeme primátorovi Jánovi Oravcovi, že vyšiel v ústrety zdravotne ťažko postihnutým občanom ohľadne zľavy na komunálny odpad. Správu o činnosti komisie architektonických
bariér, ktorá pracuje pod záštitou našej ZO, predniesol A.
Kollár. Po ukončení nasledovalo fašiangové posedenie, na
ktoré nám prišli zahrať naše členky sestry Ivaničové. Počas
občerstvenia a zábavy sme vytiahli aj tombolu. Za ceny
úprimne ďakujeme sponzorom: Protex, Karin Optik,
Minikov, Drogéria Azúr, Infomusic, Drogéria Max, Bycikle
Mihálko, Ján Valko – Flipp, Textil Tisso, Elisa kvetinárstvo,
Fy Krako, železiarstvo Unifer, Mini cukráreň Vitko,
Granium Computer, Ricsi Press, CarGo Ceron, Be-Be železiarstvo

Mgr. Koreňová

Sokolová Mária
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Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom zasadnutí dňa 17.
februára 2004:
– uložilo MsÚ naďalej pokračovať v rokovaní s VÚC o možnostiach prevodu majetku polikliniky na mesto Štúrovo.
– schválilo všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrovo č.
2/2004, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy. Podľa
toho do školského obvodu ZŠ slovenskej budú patriť okrem Štúrova nasledovné obce: Mužla, Bajtava, Nána, Malé Kosihy, Ľela,
Kamenica, Kamenný Most, Chľaba, Obid, Malá n/Hronom,
Pavlová a Sikenička (ročníky 1 až 9), resp. Kamenín (ročníky 5 až
9).
Do školského obvodu ZŠ Endre Adyho – maďarskej budú patriť
okrem Štúrova obce: Bajtava, Nána, Malé Kosihy, Ľela, Kamenica,
Kamenný Most, Chľaba, Obid, Bruty a Malá n/Hronom (ročníky 1
až 9).
– schválilo úpravu výdavkovej časti rozpočtu v záujme výkupu
pozemkov na Božom kopci. Výkup pozemkov je potrebný kvôli
výmeny komunikácií, čo súvisí s rozvojovými plánmi mesta.
Neskoršie sa vykúpené pozemky následne predajú Slovenskej správe ciest v priebehu roka 2004.
– schválilo účasť na Výzve na predkladanie projektov Budovanie
a rozvoj školskej infraštruktúry, ďalej zabezpečenie finančných prostriedkov na krytie 5% samofinancovania projektu a prijatie úveru
na celý objem investičných nákladov.
Zároveň uložilo MsÚ v spolupráci s príslušnými riaditeľmi škôl
zabezpečiť prípravu projektov nasledovne:
– Základná škola slovenská v termíne do 1. 3. 2004
– ZŠ Endre Adyho maďarská v termíne do 30. 4. 2004
– zobralo na vedomie správu z vykonanej následnej finančnej
kontroly v ZŠ Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským,
ďalej správu z vykonanej kontroly činnosti mestskej polície, a správu o vybavení sťažností za r. 2003.
– schválilo rozšírenie organizačnej štruktúry MsKS (v dôsledku
zmeny Zákonníka práce) od 1.2.2004 nasledovne:
– účtovník 0,50 % úväzku.
– ďalej poverilo terajšieho šéfredaktora „vykonávaním činnosti
šéfredaktora” regionálneho mesačníka „Štúrovo a okolie” podľa
platných zásad a povinností roku 2003. Zároveň uložilo riaditeľovi
MsKS vypracovať komplexnú analýzu hospodárenia všetkých činností za rok 2003 súvisiacich s vydávaním regionálneho mesačníka
„Štúrovo a okolie”, a na základe uvedenej analýzy hospodárenia
navrhnúť alternatívne riešenia na formu obsadenia funkcie šéfre-

daktora, do najbližšieho zasadnutia MZ
– schválilo zmenu koncepcie vydávania a redigovania regionálneho mesačníka „Štúrovo a okolie”. V zmysle toho poplatok za
plošnú inzerciu sa zvyšuje na 13, – Sk, poplatok za inzerciu uverejnenú na poslednej strane na 15,– Sk a na prvej strane na 17,– Sk.
– schválilo bezodplatný prevod 13 ks použitých osobných počítačov z evidencie mesta do evidencie materských a základných škôl,
resp. pre MsKS.
– principiálne podporuje zámer regionálneho kultúrneho
združenia LIMES-ANAVUM na postavenie dôstojného pomníka
„Bitky pri Parkane” na území mesta.
– schválilo zoznam pamätihodností a pamätných miest mesta
Štúrovo. Zároveň zobralo na vedomie časový harmonogram s
finančným rozpisom na realizáciu údržby a opráv pamätihodností
a pamätných miest mesta nasledovne:
1. Oprava pomníka v pamätnom parku Nám.slobody – 50 tis. Sk
2. Oprava oplotenia židovského cintorína –
30 tis. Sk
3. Výsadba stromov v parku mieru –
20 tis. Sk
Zároveň uložilo oddeleniu výstavby MsÚ v spolupráci s TSM na
príslušné roky zabudovať do rozpočtu mesta finančné prostriedky
potrebné na opravu a údržbu pamätihodností a pamätných miest,
ktoré sú v správe mesta.
– schválilo zápis do kroniky mesta za r. 2002.
– schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry,
vzdelávania a športu pre nasledovných žiadateľov:
– ZRPŠ pri MŠ Družstevný rad 22 na projekt „Vítame sviatky
jari”.
4.000,– Sk
– Študentská rada Gymnázia – na tlač štud. časopisu
KRÉTAPOR.
7.000,– Sk
– ZO Csemadok-u – na projekt „Balassi napok” 15.000,– Sk
– schválilo účasť mesta Štúrovo v „Regionálnej rozvojovej
agentúre Južný región”. Zároveň menovalo primátora mesta za
člena valného zhromaždenia združenia za mesto Štúrovo.
– delegovalo poslanca Bartolomeja Magyara do Rady školy pri
Gymnáziu v Štúrove.
schválilo realizáciu spomaľovacích prahov na Adyho ulilci, v
záujme spomalenia premávky v priestore škôl.
– požiadalo primátora mesta o vyžiadanie informácií od Kappa
a.s. Štúrovo ohľadne plánovaných zmien na prevádzke Lepenkáreň
– týkajúcich sa prípadného znižovania počtu zamestnancov podniku.

Az önkormányzat hírei
Párkány város képviselőtestülete 2004. február 17-i ülésén:
– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy folytasson további tárgyalásokat a megyei önkormányzattal az egészségügyi rendelőintézetnek városi tulajdonba vételéről.
– jóváhagyta 2/2004. sz. általánosan kötelező érvényű rendeletét, amely a városi általános iskolák körzeteit határozza meg. Eszerint az Ady Endre Magyar Tannyelvű Alapiskola (1-9. évfolyam)
vonzáskörzetébe Párkányon kívül az alábbi községek tartoznak:
Bajta, Nána, Kiskeszi, Leléd, Garamkövesd, Kőhidgyarmat,
Helemba, Ebed, Bart és Kicsind.
A szlovák alapiskola körzetébe Párkányon kívül az alábbi községek tartoznak: Muzsla, Bajta, Nána, Kiskeszi, Leléd,
Garamkövesd, Kőhidgyarmat, Helemba, Ebed, Kicsind, Páld és
Kisgyarmat (1 – 9. évfolyam), ill. Kéménd (5-9. évfolyam).
– jóváhagyta a költségvetés kiadási oldalának módosítását az Istenhegyi úton való telekfelvásárlás eszközlése érdekében. A telekvásárlás a közutak cseréje miatt indokolt, ami összefügg a városfejlesztési beruházásokkal. Egy későbbi időpontban a felvásárolt
telkeket a város eladja az Állami Útkarbantartó Vállalatnak.
– jóváhagyta a város részvételét azon az uniós pályázaton,

amely az oktatási infrastruktúra fejlesztését célozza, továbbá azt,
hogy a város biztosítsa a pályázaton való részvétel feltételeként
szabott 5% önrészt, ill. a pályázat lebonyolítását szolgáló beruházási hitel felvételét. Egyúttal feladatul adta a hivatalnak és az illetékes iskolaigazgatóknak, hogy készítsék el a pályázatokat a következőképpen:
– Szlovák Alapiskola – 2004. március 1-ig
– Ady Endre Magyar TNY Alapiskola – 2004. április 30-ig
– tudomásul vette Az Ady Endre MTNY Alapiskolában tartott
pénzügyi ellenőrzésről, továbbá a városi rendőrség tevékenységéről, ill. a panaszok kivizsgálásáról szóló főellenőri jelentéseket.
– jóváhagyta a városi művelődési ház szervezeti felépítésének
módosítására tett javaslatot (a munkatörvénykönyv változása nyomán). Eszerint az intézmény könyvelője 0,50 % kötelezettséggel
végzi majd munkáját.
– Továbbá megbízta a „Párkány és Vidéke” c. regionális lap jelenlegi főszerkesztőjét „a főszerkesztői teendők ellátásával” a
2003-ban érvényes szabályozás szerint. Egyben feladatul adta a
művelődési ház igazgatójának, hogy készítsen komplex gazdasági
elemzést a lap 2003-as kiadásával összefüggő tevékenységekről,

2004. február

Párkány és Vidéke

és az elemzés alapján nyújtson be alternatív javaslatokat a főszerkesztői poszt elfoglalásának módjára a következő önkormányzati
ülésig.
– jóváhagyta a „Párkány és Vidéke” c. regionális lap kiadási
koncepciójának megváltoztatására tett javaslatot, miszerint a keretes hirdetések ára 2004. április 1-től a következőképpen változik:
belső reklámoldalak: 13.-Sk, utolsó reklámoldal: 15.-Sk, első oldal: 17.-Sk.
– jóváhagyta 13 db használt személyi számítógép térítésmentes
átruházását a városi óvodáknak és iskoláknak, ill. a művelődési
háznak.
– elvileg támogatja a LIMES-ANAVUM Regionális Kulturális
Társulás kezdeményezését, amelynek célja egy emlékmű megépítése a „Párkányi csata” méltó megörökítése céljából.
– jóváhagyta a város területén lévő emlékhelyek jegyzékét.
Egyben tudomásul vette a 2004-ben helyreállítandó emlékhelyek
jegyzékét. Eszerint a következő emlékhelyek felújítására kerül
sor:
1. A Szabadság téri háborús emlékmű javítása
50.000.– Sk
2. A zsidó temető falának javítása
30.000.– Sk
3. Fák kiültetése a Béke parkba
20.000.– Sk
Egyben feladatul adta a hivatal építésügyi osztályának és a műszaki szolgáltató vállalatnak, hogy az egyes évekre építsék be költ-
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ségvetésükbe a városi emlékhelyek felújítására és karbantartására
szánt összegeket.
– jóváhagyta a városi krónika 2002. évi bejegyzését
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális, művelődési és sport alapból a következő kérelmezők részére:
– Szövetkezeti sori óvoda szülői tanácsa – „Tavaszváró” projektjére
4.000,– Sk
– Gimnázium Diákönkormányzata – a „Krétapor” c. diáklap kiadására
7.000,– Sk
– Csemadok alapszervezete – a Balassi Napok rendezvényeire
15.000,– Sk
– jóváhagyta Párkány város belépését a „Déli régió Regionális
Fejlesztési Ügynökségbe”. Egyben a város képviseletében az
ügynökség közgyűlésének tagjává nevezte ki a város polgármesterét.
– a Párkányi Gimnázium iskolaszékébe Magyar Bertalan képviselőt delegálta.
– „fekvőrendőrök” elhelyezését hagyta jóvá az Ady utcában a
forgalomlassítás érdekében
– felkérte a város polgármesterét, hogy kérjen tájékoztatást a
Kappa Rt. vezetésétől a cég Lepenkáreň üzemegységében tervezett változások ügyében – az esetleges munkaerőelbocsátásokra
vonatkozólag.

Háborús híd-pillanatok – Vojnové okamihy
Az utóbbi három évben számtalan színes képeslap, fotoalbum jelent
meg a Mária Valéria Hídról - több száz egykori fotó, amelyek dokumentálják a híd hányatott sorsát. Azonban még mindig kerülnek elő régi fényképek, képeslapok a hídról. Íme közülük néhány kevésbé ismert
felvétel.
V posledných troch rokoch bolo publikovaných množstvo pohladníc,
fotoalbumov o moste Márie Valéria - stovky fotografií, ktoré dokumentujú pohnutý osud mosta. No, aj novšie sa objavia doposiaľ neznáme
staré fotografie, pohľadnice. Uverejňujeme z nich pár menej známych.

Betonfedezék a párkányi hídfőnél – harmincas évek vége

Hídlezárás a harcok idején – 1919

A háború levegője
A híd újjáépítésekor az esztergomi oldalon gyűjtötték halomba
azokat a roncsdarabokat, amelyek a lerobbantott híd szerkezetéből
és a hídon található hadi eszközökből kerültek a Duna fenekére. A
roncs-kupacban volt egy katonai jármű alváza, amelynek felfújt
abroncsai 57 év után is konzerválták a háború levegőjét.

Háborús roncsok a Duna fenekéről - 2001

Csehszlovák géppuskaállás
a párkányi hídfőnél – 1938

Vzdych vojny
Počas rekonštrukcie mostu zhromaždili z koryta Dunaja vybraté trosky pochádzajúce z mostnej konštrukcie, resp. z vojenskej výzbroje umiestnenej na moste na ostrihomskej strane. Medzi troskami sa nachádzal podvozok vojenského automobilu, ktorého
pneumatiky aj po 57. rokoch spolahlivo konzervovali vzdych vojny
Összeállította - Zostavil: Roland Cucor
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Januárban történt

Stalo sa v januári

7. – Egész nap havazott.
– A párkányi B. Marcsi bejutott a Való Világ 3 villájába.
8. – A Matica slovenská kibővített székházának átadása. Az
ünnepségen részt vett a szervezet országos elnöke, Ing.
Jozef Markuš is.
18. – A pozsonyi Jegesmedve Klub néhány tagja a hídnál megfürdött a Dunában, ketten közülük pedig átúsztak
Esztergomba.
– A XXXVI. CSEMADOK-bál a VMK nagytermében. A
bálon mutatta be a Párkányi CSEMADOK Színkör új zenés
műsorát „Tűzpiros virág” címmel.
– A VII. Felvidéki Magyar Bál a libádi kultúrházban.
– Borkóstoló bál Ebeden.
21. – A szlovákiai cserkészet 90 éve címmel nyílt kiállítás a
városi galériában.
23. – A Jednota Coop karácsonyi versenyének fődíját, egy ezüst
színű Škoda Fabiát a párkányi M. Tamás nyerte.
24. – Szikrázó napsütésben, mínusz tíz fokos hidegben ifj.
Schirilla György 14 perc alatt úszta át a 0°C fokos Dunát
Párkány és Esztergom között.
– A III. Párkány-Esztergomi Polgári Bál a VMK nagytermében.
– Nyugdíjas bál Muzslán.
27. „SEN” – a Szlovák Népművészeti Táncegyüttes (SĽUK)
műsora a VMK nagytermében.
29. – A Kicsi Hang duó (Borbély Katalin és Menyhárt József)
estje. A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás Balassi
Klubjának rendezvénye.
31. – A VII. King Tours bál a VMK nagytermében.
– Farsangi batyubál Szalkán.

7. – Celý deň snežilo.
– B. Marcsi sa na základe hlasovania divákov dostala do
vily televíznej hry Való Világ 3.
8. – Slávnostné odovzdanie rozšíreného Domu Matice slovenskej. Slávnosti sa zúčastnil aj celoštátny predseda MS, Ing.
Jozef Markuš.
18. – Niekoľko členov Klubu ľadových medveďov z Bratislavy si
zaplávalo v Dunaji, a dvaja z nich preplávali do
Ostrihomu.
– XXXVI. ples CSEMADOK-u vo veľkej sále MsKS. Na
plese divadelníci Csemadok-u uviedli svoj nový program
populárnych melódií.
– VII. ples Hornozemských Maďarov v Ľubej.
– Ples s ochutnávkou vína v Obide.
20. – Celé dopoludnie snežilo.
21. – V mestskej galérii bola otvorená výstava pod názvom: 90
rokov slovenského skautingu.
23. – Hlavnú cenu vianočnej súťaže Obch. Domu Jednota Coop
– striebornú Škodu Fabiu – vyhral Tamás M. zo Štúrova.
24. – V 10-stupňovom mraze za 14 minút preplával Dunaj
medzi Štúrovom a Ostrihomom Schirilla György mladší.
– III. Občiansky ples Štúrovo-Ostrihom vo veľkej sále
MsKS.
– Ples dôchodcov v Mužli.
27. – SEN – vystúpenie SĽUK-u vo veľkej sále MsKS.
29. – Koncert dua Kicsi Hang (Borbély Katalin a Menyhárt
József). Podujatie Balassiho Klubu.
31. – VII. ples King Tours vo veľkej sále MsKS.
– Fašiangový ples v Salke.
(p.j.)

(p.j.)

„Hisszük, lelke a végtelennek szárnyán
az örökkévalóságból az élőknek üzen.”
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
2004. február 4-én elkísérték utolsó útjára drága halottunkat
özv. MAGYAR ISTVÁNNÉT
szül. SZAJKÓ ERZSÉBETET
aki hosszú betegség után 81. évében távozott szerettei köréből.

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki kedves rokonainknak, a jóbarátoknak, volt munkatársaknak, községünk lakosságának, a Csemadok szervezetének és mindazoknak, akik 2004. január 20-án elkísérték utolsó
útjára a nánai temetőbe szeretett halottunkat,
id. HAJTMAN BÉLÁT
Köszönetet mondunk a koszorúkért, virágokért és részvétnyilvánításukért, amelyekkel enyhíteni igyekeztek
soha el nem múló fájdalmunkon.
A gyászoló család

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
fiunkra és a testvérre

A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.

Ifj. KRIZSÁN BÉLÁRA

Fájó seb a szívben
feledni nem enged,
mert olyan ember ment el,
akit feledni nem lehet.

március 4-én, halálának harmadik évfordulóján.
Akik ismerték, szerették és tisztelték,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.

Örökké gyászoló szülei és huga

Fájdalommal a szívünkben köszönjük mindazoknak, akik
elkísérték utolsó útjára férjemet
MUDr. HOLOP BÉLÁT
megtiszteltek jelenlétükkel, s együttérzésükkel
segítették enyhíteni mély fájdalmunkat.
Köszönjük a sok szép virágot s a részvétnyilvánítást.
A gyászoló család

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk március 3–án, halálának
második évfordulóján a drága férjre, apára, fiúra és testvérre
VARGA ATTILÁRA
A gyászoló család

S bolesťou v srdci ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
spolupracovníkom a známym za prejavený súcit
a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš veľký žiaľ nad stratou nášho zosnulého
MUDr. VOJTECHA HOLOPA
Osobitne ďakujeme všetkým, ktorí ste ho osobne
odprevadili na jeho poslednej ceste.
Smútiaca rodina
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OZNÁMENIE

FELHÍVÁS

2 % dane môžete poskytnúť Rodičovskému združeniu pri
Gymnáziu Štúrovo aj v tomto roku.

Adójának 2%-át az idén is felajánlhatja a Párkányi Gimnázium
Szülői Munkaközösségének.

Riaditeľstvo gymnázia a rodičovské združenie touto cestou ďakuje
každej fyzickej osobe , ktorá v roku 2003 poskytla 1% zo svojej
dane pre Gymnázium Štúrovo, a tým pomohla preklenúť finančné
ťažkosti školy. Celková poskytnutá suma predstavuje 37 000,– Sk,
ktorá bola použitá na modernizáciu výpočtovej a informačnej techniky a na nákup audio-vizuálnych učebných pomôcok.

A Párkányi Gimnázium Igazgatósága és Szülői Munkaközössége
ezúton mond köszönetet mindenkinek, aki 2003-ban jövedelemadójának 1%-át az iskola támogatására ajánlotta fel, és ezzel is enyhítette
intézményünk nehéz anyagi helyzetét. A befolyt
37.000,– Sk összeget információs és számítástechnikai berendezések,
valamint audio-vizuális segédanyagok vásárlására fordítottuk.

V roku 2004 môžu daňovníci venovať 2% podielu
zaplatenej dane na osobitné účely
pre právnické osoby /neziskovú organizáciu a to:
– fyzická osoba jednej právnickej osobe,
– právnická osoba jednej alebo viacerým právnickým osobám

A 2004-as évben is lehetőség nyílik a jövedelemadója 2%-nak
felajánlására civil szervezetek számára. A törvény első ízben teszi
lehetővé, hogy a jövedelemadót nemcsak természetes, de jogi személyek is felajánlhatják, mégpedig:
– természetes személyek egy civil szervezetnek
– jogi személyek egy vagy több civil szervezetnek

Obraciame sa na rodičov a priateľov školy, ako aj na ostatných
daňovníkov, ktorým nie je ľahostajný ďalší rozvoj gymnázia a jeho
žiakov, aby nám pomohli a prispeli 2% z dane na účet:

Ezúton fordulunk a szülőkhöz, iskolabarátokhoz és mindenkihez,
akinek nem közömbös a párkányi gimnázium további fejlődése,
hogy adójának 2%-át utalja át a következő számlára:

Rodičovské združenie pri Gymnáziu – Szülők Szövetsége
Gimnázium, Adyho ul. 7 – Ady utca 7,
č.ú: 0034736040/0900 SLPS a.s. 94301 Štúrovo, Hlavná 30,
IČO: 17319617/312

Rodičovské združenie pri Gymnáziu – Szülők Szövetsége
Gimnázium, Adyho ul. 7 – Ady utca 7,
Számlaszám: 0034736040/0900 SLPS a.s. Štúrovo, Hlavná 30,
IČO: 17319617/312

Za podporu Vám ďakujeme: RZ a riaditeľ školy

Támogatásukat köszönjük: A SZM és az iskola vezetősége

Tisztelt Párkányi Polgártársak! Tisztelt Pedagógusok!

A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás

Esztergomban
OKLEVELES GRAFOLÓGUS
képzés indul
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
A tanfolyam időbeni megszervezése:
havonta egy alkalommal, szombaton
Helyszín: Esztergom, Kossuth L. u. 75 (a körforgalomnál)
Jelentkezés: 0903-433-254
Pedagógus oklevéllel rendelkezőknek
Grafológiai alapismeretek az oktatásban és nevelésben
tematikájú továbbképzés 90 órában.
Fontos! Kellő számú jelentkező esetén
Párkányban is indítunk tanfolyamot.
Végzett hallgatóink kétnyelvű oklevelet
(magyar-szlovák) kapnak.
Ne feledje!
Az európai unióban szakképesítés
kell minden munkához!
S hĺbokým zármutkom v srdci ďakujeme
všetkým známym, priateľom, príbuzným,
ktorí dňa 30. januára 2004 odprevadili
na poslednej ceste životom nášho
milovaného syna, manžela, otca a dedka
FRIDRICHA SOKOLA
ktorý nás opustil vo veku nedožitých 58 rokov.
Ďakujeme, že ste nám pomohli zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina

1994 óta szolgálja Párkány és a régió magyar oktatásügyét,
gyarapítja kulturális és hitéletét, támogatja a szellemi értékmegőrzést.
Ennek keretében fennállásunk tíz éve alatt:
– jelentős mennyiségű anyagi és tárgyi eszközzel
támogattuk a térség magyar oktatási intézményeit,
ösztönöztük a bennük folyó szakköri és kulturális munkát.
– beiratkozási programunk keretében tanszerekkel,
könyvekkel láttuk el a magyar iskolákat látogató gyermekeket
– folyamatosan támogattuk a régióban folyó hagyományőrző munkát
– az általunk működtetett Balassi Klub kulturális és közéleti rendezvényei
folyamatos érdeklődésre tartanak számot
– évente megrendezzük a Kuckó Bábfesztivált és a Sebők Zsigmond
Mesemondó Találkozót óvodásaink és kisiskolásaink számára
– emléktúrákat, kerékpártúrákat szerveztünk
– emlékhelyeket létesítettünk Párkányban és a régióban
– helytörténeti kiadványokat adtunk ki,
ill. támogattuk azok kiadását a régióban
Ha az Ön számára is fontosak ezek az értékek – amelyek gyarapítása
a továbbiakban is eltökélt szándékunk – kérjük támogassa
társulásunkat adója két százalékával.
Járjon el rendezvényeinkre, vegyen részt programjainkban,
hogy meggyőződhessen róla, támogatása hogyan hasznosul.
Társulásunk neve:
Kultúrne združenie Štúrovo a okolie – Párkány és Vidéke Kulturális Társulás
Székhelye: 943 01 Štúrovo, Adyho č. 1
Jogi formája: občianske združenie, IČO: 34007814
Messze földön jársz már
Tán a csillagok között.
Látjuk mosolyod suhogó felhők között.
Számunkra Te sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz mint fenn a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra
MÁCSAI, szül. SALLAI Margitra
halálának első évfordulóján.
Bátyja Gyula és hugai: Mária, Anna, Júlia és Irén.
Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá!
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Voľba prezidenta slovenskej republiky 2004
Mestský úrad v Štúrove v súvislosti s konaním voľby prezidenta Slovenskej republiky oznamuje:

Voľba prezidenta SR sa koná:
3. apríla 2004 (sobota), od 7.00 hod. – 22.00 hod.
Kto má právo voliť:
Právo voliť prezidenta SR majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň
voľby na území Slovenskej republiky. Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
chce voliť prezidenta sa musí v deň volieb dostaviť na územie Slovenskej republiky. Volebný akt sa mu po predložení cestovného dokladu a overení totožnosti umožní v ktoromkoľvek volebnom okrsku, ktorý si vyberie.
Zoznamy oprávnených voličov:
Zoznam voličov k nahliadnutiu je k dispozícii na Mestskom úrade v Štúrove, II. poschodie, č. dv. 39 – evidencia obyvateľov.
Voličský preukaz:
Oprávnenému voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov,
vydá mestský úrad na jeho žiadosť voličský preukaz na II. poschodí, č. dv. 39 – evidencia obyvateľov.
Prenosné urny:
Volič môže požiadať zo závažných, najmä zo zdravotných dôvodov, aby mohol voliť mimo volebnej miestnosti pomocou prenosnej volebnej urny. Požiadavky je možné nahlásiť na Mestskom úrade v Štúrove, č. tel. 7511 073, resp. na II. posch. č.dv. 39.
V meste Štúrovo na vykonanie voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 3. apríla 2004
boli určené nasledovné volebné okrsky a volebné miestnosti:
Okrsok č.1

volebná miestnosť č.1 – Centrum voľného času – Hlavná ul. č.32:
Hasičská ulica, Sobieskeho ulica, Dunajská ulica, Pri starej pošte, Hlavná ulica, Námestie Sv. Imricha,
Námestie slobody, Pri colnici, Ulica Jozefa Bema, Jesenského ulica – nepárne čísla 15-65,67,69,7l,75,77,79,83
a párne čísla od 14 – 64, Széchenyiho ulica, Ulica Svätého Štefana – stará časť (1 – 17 a 2, 10, 12, 14), Ulica
M. Zrínskeho, Krátka ulica, Trhovnícka ulica, Vörösmartyho ulica (len rodinné domy ), Nánanská cesta,
Orechová ulica, Agátová ulica, Javorová ulica, Orgovánová ulica

Okrsok č.2

volebná miestnosť č.2 – Budova Základnej umeleckej školy – Komenského č. 2:
Komenského ulica, Pri majeri, Ulica kozmonautov, Svätoplukova ulica, Ulica Mateja Bela, Bocskaiho rad,
Dolná ulica, Ružová ulica, Želiarsky svah (len rodinné domy), Kasárenská ulica

Okrsok č. 3

volebná miestnosť č. 3 – budova býv. MŠ (t.č. ZŠ-maď.) na ul. Sv. Štefana č. 16:
Ul. Svätého Štefana (18 – 44 a 48 párne čísla), Balassiho ulica, Kossuthova ulica, Mierová ulica, Petőfiho ulica
stará časť (rodinné domy 1-63 a 2-90), Adyho ulica, Športová ulica, Vajanského ulica, Ulica Jána Husa

Okrsok č. 4

volebná miestnosť č. 4 – Základná umelecká škola – Sv. Štefana č. 25 (budova vo dvore bývalej pôrodnice):
Ul. Svätého Štefana (19 – 33 nepárne čísla), Záhradnícka ulica celá (31, 33), Petőfiho ulica (staré sídlisko 67 –
113), Petőfiho ulica (92 – 108 – sídlisko „Papagáj”), Jesenského ulica (76,78,80,82 – sídlisko „Papagáj”),
Gaštanová ulica ( 1,3,5 – sídlisko „Papagáj”)

Okrsok č. 5

volebná miestnosť č.5 – Administratívna budova BP m.p. na ul. Lipová č.1:
Gaštanová ulica (2 – 10 čínsky múr), Ul. Svätého Štefana (35 – 75 nepárne čísla), Družstevný rad (39 a 41),
Družstevný rad (33, 35, 37), Jesenského ulica č.87 – služobný byt Polikliniky

Okrsok č. 6

volebná miestnosť č. 6 – Stavebné bytové družstvo – zasadačka, Lipová ulica č. 3:
Jesenského ulica ( 66, 68, 70, 72, 74, ), Družstevný rad ( 1 – 31 a 6 – 22 )

Okrsok č. 7

volebná miestnosť č. 7 – Súkromná obchodná akadémia na ul. Sv. Štefana č.36:
Bartókova ulica celá, Smetanova ulica celá

Okrsok č. 8

volebná miestnosť č. 8 – Materská škola na ul. Bartókova č.38 (horná časť):
Ul. F. Rákócziho celá ulica (35 – 41 a 58 – 80), Želiarsky svah (len činžový dom 27 a 29), ul. Na výhliadke ,
Nárcisová ulica, Nová ulica, Jesenského ulica (len č. 73)

Okrsok č. 9

volebná miestnosť č. 9 – Materská škola na ul. Bartókova č.38 (dolná časť):
Vörösmartyho ulica (2, 4, 6 – činžový dom), Štefánikova ulica celá ( 12 – 48 a 13 – 23 )

Okrsok č. 10

volebná miestnosť č. 10 – na prízemí v budove ŽSR Železničný rad č.14 (Železničná stanica)
Ulica Janka Kráľa, Dubčekova ulica, Železničný rad, Sládkovičova ulica (štúrovská časť)
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XIX. Balassi Bálint Kulturális Napok 2004
2004. III. 12.
péntek
16.00

BALASSI NAPOK MEGNYITÓJA
kiállítás
Kopasz Tamás, Budapest Munkácsy – díjas festőművész

VÁROSI GALÉRIA

2004. III. 14.
vasárnap
17.00

Koszorúzás az Ady Endre Alapiskolában a Kossuth – mellszobornál.
Gyertyás felvonulás a város főutcáján.
Koszorúzás a város főterén a Millenniumi kopjafánál

ADY ENDRE ALAPISKOLA
VÁROS FŐTERE

2004. III.14.
vasárnap
18.00

Ünnepi megemlékezés – 1848
Kultúrműsor: Szivárvány énekkar, Vers, Varjos zenekar
Ünnepi beszéd: Szigeti László – oktatásügyi államtitkár, Himnusz

KULTÚRHÁZ

2004. III.15.
hétfő
10.00

Koszorúzás Esztergomban a Honvéd temetőben.

ESZTERGOM

2004. III. 15.
hétfő
8.00

1848-as emlékhelyek koszorúzása
Autóbusz– kirándulás

NAGYSALLÓ
KÉMÉND

2004. III. 18.
csütörtök
18.00

Balassi emlékest
előadók: Dr. Kovács István – történész, Budapest
Kobzos Kis Tamás

CSEMADOK HÁZ

2004. III. 25.
csütörtök
18.00

Előadás: Magyarság az Európai Unióban
Pomogáts Béla, az Illyés Alapítvány elnöke, Budapest

CSEMADOK HÁZ

2004. III. 27.
szombat
18.00

Varjos zenekar bemutatkozása
utána táncház

KULTÚRHÁZ

2004. IV. 4.
vasárnap
17.00

Regionális folklórtalálkozó
magyarországi és a párkányi régió csoportjai

KULTÚRHÁZ

Mestské kultúrne stredisko
Štúrovo
Kultúrne podujatia 2004
Csókos asszony
Operett
Hazatalálás
Őstörténeti előadássorozat
Szőttes
Kamara Néptáncegyüttes
Jarné dni mesta
Tavaszi városnapok
Deň detí
Gyermeknap
Vitaj leto 2004
Nyárnyitó
Štúrovský hudobný festival (pivný fest.)
Párkányi zenei fesztivál
Jesenné dni mesta – Híd-napok
3. podunajský folk. festival
Štúrovský jarmok, Hudobno-zábavný program
Párkányi vásári programok
13. Štúrovské hudobné dni „A hudba znie...”
13. Zenei Napok „És szól a dal...”
Dedo Mráz
Télapó ünnepség
Világzenei nap – GHYMES
Karácsonyi koncert

Városi Művelődési Központ
Párkány
Kulturális műsorok 2004
március 28.
18,00
március 11., 18., 25., április 1.
18,00
április 18.
30. apr – 1. máj
1. júna
2. júla
27.–29.augusta
24.–25. sept.
15.–17. okt.
1.–3. okt.

Nagyterem
Kisterem
Nagyterem
programový stan
programsátor
TK Vadaš s.r.o.
Vadas fürdő
parkovisko „pri kompe”
pivný stan
sörsátor
programový stan
programsátor
Námestie
Fő tér
budova ZUŠ, veľká sála MsKS,
kostol Sv. Imricha

3. dec.

veľká sála MsKS

december 18.

Nagyterem
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Primátor mesta Štúrovo

Primátor mesta Štúrovo

V zmysle § 5 zákona č. 552/03 Zz., o výkone práce
vo verejnom záujme a zákona č.564/91 Zb.,
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

V zmysle § 5 zákona č. 552/03 Zz., o výkone práce
vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
Náčelník Mestskej polície v Štúrove
adresa:
Mestský úrad Štúrovo
Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
vedúci oddelenia správy mestského majetku podnipodnikateľskej činnosti, obchodu a cestovného ruchu a
regionálnej politiky na Mestskom úrade v Štúrove
adresa:
Mestský úrad Štúrovo
Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo

Požiadavky:
– Úplné stredné odborné vzdelanie
– Odborná spôsobilosť – § 25, ods.1,2,3 zák.č. 564/91 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
– Riadiaca schopnosť
– Komunikačná schopnosť
– Flexibilita
Termín nástupu: od 1.4.2004, 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 10.marca 2004 do 15.00
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 18.marca 2004 od 9.00
hod., v malej zasadačke MsÚ.
Na výberové konanie bude pozvaný uchádzač, ktorý spĺňa
predpoklady výberového konania.

Požiadavky:
– Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomického
zamerania
– Riadiaca a organizačná schopnosť
– Komunikačná schopnosť
– Flexibilita
– Bezúhonnosť
Termín nástupu: od 1.4.2004, 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 12. marca 2004 do 13.00
hod., na Mestský úrad Štúrovo – sekretariát primátora
mesta.
Obálku je potrebné označiť textom:
„Výberové konanie – vedúci OSM”
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. Motivačný list
Výberové konanie sa uskutoční 22. marca 2004 od
13.00 hod., v malej zasadačke MsÚ.
Na výberové konanie bude pozvaný uchádzač, ktorý spĺňa
predpoklady výberového konania.

V Štúrove dňa 13.2.2004
Mgr. Ján Oravec
primátor mesta

V Štúrove dňa 23. 02. 2004
Mgr. Ján Oravec
primátor mesta

Výberové konanie
Riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Štúrove vyhlasuje v
zmysle zákona NR SR č. 552 / 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
„Referent mestského múzea”
s nástupným termínom 1. apríla 2004.
Platové podmienky budú určené podľa platových predpisov.
Požadované kvalifikačné a iné predpoklady :
–
vzdelanie : min. úplne stredné
–
občianska bezúhonnosť
–
min. 3 roky praxe vo verejnej službe (resp. v štátnej službe)
–
znalosť slovenského a maďarského jazyka písmom a slovom
–
znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka je vítaná
–
predstava o prioritách mestského múzea
–
práca s PC

Uchádzači spolu s prihláškou predložia :
–
profesný životopis
–
aktuálny odpis z registra trestov
–
overené kópie dokladov o vzdelaní
–
charakteristiku svojich priorít vo vývoji mestského múzea
Prihlášku a požadované doklady treba doručiť na adresu:
Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01 Štúrovo
poštou alebo osobne do 12. marca 2004.
Zalepenú obálku označte: REFERENT MÚZEA
Výberové konanie sa uskutoční 17. marca 2004. o 9,00 hod. v
klubovni MsKS
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Oznam pre rodičov žiakov, ktorí majú záujem
o štúdium na osemročnom gymnáziu

Felhívás a tanulók szüleihez, akik gyermeküket
a nyolcosztályos gimnáziumba íratnák

Riaditeľstvo Gymnázia v Štúrove oznamuje rodičom, ktorých deti –
navštevujúce 4. ročník základnej školy – majú záujem o štúdium na
osemročnom gymnáziu, že prihlášky môžu odovzdať cez riaditeľstvo
ZŠ do 1. apríla 2004, resp. do 7. apríla priamo na riaditeľstvo gymnázia. V prípade neochoty zo strany riaditeľstva ZŠ (čím by porušili platnú vyhlášku MŠ o prijímacom konaní), rodič môže vyzdvihnúť prihlášku aj na sekretariáte gymnázia a po vyplnení ju odovzdať
priamo na sekretariáte školy.

A Párkányi Gimnázium igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket , hogy a
nyolcosztályos gimnáziumba a jelentkezési íveket 2004. április 1-ig, az
alapiskolák igazgatóságán keresztül, ill. április 7-ig közvetlenül a gimnázium igazgatóságára lehet eljuttatni. Amennyiben az alapiskola igazgatósága negatív módon próbálja a szülők döntését befolyásolni (amivel megsértené az érvényes minisztériumi rendeletet), a kedves szülők
bizalommal fordulhatnak a gimnázium igazgatóságához és ott átvehetik
a jelentkezési íveket, majd kitöltve leadhatják közvetlenül a gimnázium
titkárságán.

Prijímacie skúšky sú 8. júna 2004 z nasledovných predmetov:
– matematika (písomný test)
– slovenský jazyk (písomný test + čítanie)
„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ” sa uskutoční dňa 16. marca 2004
v čase od 8,00 – 11,30 hod. V ten istý deň o 16,00 je stretnutie s
rodičmi. Od 19. apríla 2004 je každý týždeň príprava na prijímacie
pohovory pre žiakov (cvičenia, riešenie príkladov).
Podrobnejšie informácie osobne na sekretariáte gymnázia,
alebo na tel. č.: 7511352.

A felvételi vizsgák időpontja: 2004. június 8. A felvételik a következő
tantárgyakból lesznek: – magyar nyelv (írásbeli+olvasás)
– szlovák nyelv (írásbeli+olvasás)
– matematika (írásbeli)
2004. március 16-án 8,00-11,30 óra között „NYITOTT NAPOT” tartunk.
Ugyanezen a napon 16,00 órától beszélgetés lesz a szülőkkel. 2004. április
19-től minden héten felkészítés lesz a felvételire (feladatok megoldása, gyakorlás).
Részletesebb felvilágosítást személyesen a gimnázium titkárságán,
vagy a 7511352-s telefonszámon kaphatnak.

Mgr. Ján Bobor, riaditeľ školy

Mgr. Bobor János, igazgató

Bizalmukat előre is köszönjük.

Pôžičky od 10 000 do 600 000 Sk – Személyi kölcsön 10 000-től 600 000 Sk-ig
Pôžičky pre všetkých!
– bez ručiteľa
– aj pre dôchodcov
– rýchlo a bez formalít
– prefinancovanie dlhov

Váš finančný poradca
Az Ön pénzügyi tanácsadója:
Ing. Štefan Torňoši, Erika Hamranová
036/7510-410, 0905/250-999, 0903/772-556
istvan@mail.viapvt.sk
Sobieskeho 4, Štúrovo

Čo požadujeme?
– občiansky preukaz
– potvrdenie o výške príjmu
alebo dôchodkový výmer
– výpis z bankového účtu
– účet za telefón alebo elektrinu alebo SIPO

Kölcsön mindenki számára!
– kezes nélkül
– nyugdíjasok számára is
– gyorsan és formalitások nélkül
– hitelátfizetés
Követelmények:
– személyi igazolvány
– jövedelem vagy nyugdíj kimutatás
– bankszámla kivonat
– telefon– vagy villanyszámla vagy SIPO
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 Predám nový nepoužitý nerezový drez značka „BLANCO” za výhodnú
cenu. Tel: 7511 153, 0907/793 871.
 Kúpim použitý plynový sporák. Tel: 7511 153, 0907/793 871
 Bádogosmunkát vállalok – Prijímam klampiarske práce.
Tel:036/7582178
 Predám: 1. Detské lyže Atomic 130 cm + palice + viazanie + púzdro –
dovoz z Rakúska, 2. Lyže Elán PSX monoblok 170 cm + palice + viazanie Marker + púzdro. 3. Lyžiarky Lange Echo 4 – Talianske č 27,5.
Všetko používané – 2 sezóny – veľmi výhodne! Predám zánovný televízor Orava 55 cm + DO + TX – 3.000,– Sk. Tel: 0905/312-659.
 PENZIÓN – maszek öregotthon nyílik Érsekújvárban. Jelentkezni lehet
: 0902/267 568
 Eladók hízók 120 kg – os átlagsúlyban. Ára: 36,– Sk/kg – félbevágva is
elvihető. Tel.: 036/7738 119, 0905/921 723.
 Eladó tisztított köles, ára: 800.-Sk/kg. Tel.: 036/7738 119, 0905/921
723.
 Eladó gyerek íróasztal, Vari traktorra való rotovátor és 50 l fagyasztó.
Tel.: 036/7511 049
 Eladó 2 á 58 m2 – es kert a Jesensky utcában. Tel.: 752 44 23.
 Kúpim záhradu pod poliklinikou – Vennék kertet a poliklinikától a
város felé. Tel.: 0905/200 178.
 Predám rodinný dom v Strekove s pozemkom-16 á, voda, elektrika,
plyn zavedené. Cena dohodou. Tel: 0907/721 438.
 Predám Butik v Štúrove na mestskej tržnici. Tel. 0908/713 498.
 Predám drevenú búdku 3x3 m, vhodnú na podnikanie. Tel:0908/713
498
 Predám Wartburg štvortakt 1,3 kombi. STK do 2005 november. Tel:
0908/713 498.
 Eladó személygépkocsi utánfutó – zárható . Tel.: 752 45 64
 Eladó kétkerekű kistraktor ROBI – 151. Tel: 752 45 64.
 Csinos konzumlányokat keresek Svájcba, Olaszországba. Korrekt fizetéssel, német nyelvtudás előnyben. Tel.: 0036/20/3349149.
 Predám 8-árovú záhradu v Štúrove časť Nána. V záhrade sú ovocné
stromčeky, unimobunka, voda. Možnosť zapojenia elektriny. Cena
dohodou. Tel.: 0905/849 939
 Gipszkarton-rendszerek szerelését, glettelést, festést, minőségi kivite-

AVON

lezését vállalok. Tel. 0908/726 500
 Hľadám podnájom (garzónku) v Štúrove. Tel.: 035/6410628
 Albérletet (garzont) keresek. Tel.: 035/6410628
 Eladó jó állapotban lévő, fehér-kék kockás babakocsi (Bambino) +
mózeskosár. Átalakítható funkciók, gumikerekek. Ár: 4.000,– Sk
(Eredeti ár: 8.000,– Sk) Fülöp Éva, Sv. Štefana 45.
 Predám novú modrú sedaciu súpravu. Tel: 0905/193 779
 Predám poschodový dom v Štúrove – Terasy, štyri izby, dve kuchyne,
garáž. Výborný stav. Tel.: 0905/605023
 Vennék kovácsüllőt, lakatos satut és 5 kg-os kalapácsot. Eladnék 35-ös
URSUS sebszekrényt. Tel. 0908/800 696.
 Prenajmem výrobnú halu na súkromné podnikanie. Tel: 0905/547 322.
 Predám unimobunku. Tel.: 0908/421 462. Unimobunka eladó . Tel.:
0908/421 463
 Kúpim garzónku v OV. Tel.: 0904/650 680.
 Predám garáž v osobnom vlastníctve na Želiarskom svahu. Tel:
0905/150 751.
 Garázs eladó – Predám garáž. Tel: 0905/719 207.
 Garázs bérbeadó. Tel: 7511 672 (este).

BEZPEČNOSTNÉ
DVERE LEVAP
–
certifikát Národ. bezp. úradu
–
7-12 bodové
–
montáž aj do pôvodnej oceľovej zárubni
Predaj aj na splátky
www.levap.sk

LEVAP
DVEROVÉ SYSTÉMY

Danubius
Marec 2004 március

Začiatok predstavení – 19.00 – Az előadások kezdete

30.
31.

Vzorková predajňa:
Zolty-hobby
Hlavná 50
943 01 Štúrovo,
Tel: 036/7512 182

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

Kino – Mozi

2.
3.
4.–5.
6.–7.
9.–10
11.–12.
13.–14.
16.–17.
18.–19.
20.–21.
23.–24.
25.–26.
27.–28.
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Filmový klub: Cesta (r. Frederico Fellini)
Podvodníci (Nicolas Cage, Sam Rockwell)
Mesto Bohov (Alexandre Rodrigues, Matheus Nachtergaele)
Scarie Movie 3 (Anna Faris, Leslie Nielsen, Queen Latifah, Charlie Sheen)
Jedna ruka netleská (Jiří Macháček, Ivan Trojan, Tatiana Vilhelmová)
Rozvod po francúzky (Kate Hudson, Naomi Watts, Glen Close)
Hľadá sa Nemo – Némo nyomában Animovaný film – Začiatok o 18.00 hod.
Tajomná rieka (Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins)
Kameňák (Václav Vydra, Jana Pavlová, Marek Vašu)
Frida (Salma Hayek, Alfred Molina, Antonio Banderas)
Veľká ryba (Ewan Mcgregor, Billy Crudup, Danny de Vito)
Posledný samuraj (Tom Cruise, Billy Connoly, Tony Goldwin)
Looney Tunes opäť v akcii (Brendan Fraser, Jenna Elfman, Timothy Dalton,
Králik Bugs a Káčer Duffy) – Začiatok o 18.00 hod.
Filmový klub: Nuda v Brne (Miroslav Donutil, Pavel Liška)
Snowbordista (Nicolas Duvauchelle, Gregoire Colin)

Pripravujeme v apríli – áprilisi előzetes
3.–4.
Good bye, Lenin!
10.–11. Smrtiaca vášeň
20.–21. Bratia ako sa patrí
24.–25. Medvedie srdce
Zmena programu vyhradená!!!
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Prvý a najlacnejší

INTERNET-BAR
v Štúrove, Komenského 8 (pri bývalej mliekárni)

príjemné prostredie, výborná obsluha
Na letné obdobie príjmeme vyučenú kuchárku
Záhradkárstvo – Kertészet

SMARAGD
OKRASNÉ DREVINY,
záhradkárske potreby,
kŕmne zmesy

GYÜMÖLCSFÁK – DÍSZFÁK
örökzöldek, 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

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

Skate-Board
Funkčné termoprádlo Moira
Kolieskové korčule
Chrániče, kopačky, lopty
výpredaj bicyklov na modely 2003
26” MTB FALCON 3790,– Sk 3350.–

Vásárlás
részletre

Sprostredkujeme:
• bezúčelové pohotovostné úvery od 5.000,– do 200.000,– Sk
• stavebné sporenie
• hypotekárne úvery
• úvery pre podnikateľské účely
• výmenu okien a rekonštrukciu bytového jadra na splátky
• poistenie: životné, zdravotné, nehnuteľností

Sk

Kontakt: Ing. Karol Meliška, Hlavná 2 – VÚB, a.s.,
1.posch., č.dv. 207, Štúrovo
Prac. doba: 800 – 1200, 1430 – 1600 hod,
Tel: 036/752-37-17, 0905/837794

T
I
S
S
U
metrový textil – méterárubolt
už na Nám. Sv. Imricha (pri novej autobus. stanici)

Ponúkame:
• úplety • vlnené a bavlnené látky
• kabátoviny • kostýmové látky
• poťahové látky
Od januára sme rozšírili sortiment módnych doplnkov:
bižutéria, šatky, prívesky, opasky,
kravaty, kľúčenky, aj zvonkohry.
Denne 9,00 -17,00, v sobotu: 9,00 – 12,00
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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
A 2004. év új akciós modelljei még gazdagabb felszereltséggel
OCTAVIA Drive
519.990.– Sk-tól
OCTAVIA Rider
639.990.– Sk-tól
FABIA Choice
379.900.– Sk-tól
FABIA Joy
396.990.– Sk-tól

Fi g y e l j e h a v o n t a m e g ú j u l ó a k c i ó i n k a t !

AUTÓSZALON

ÉS

MÁRKASZERVIZ

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

Vykupujeme:
 meď
50-60 Sk
 hliník
32-45 Sk
 nerez
30-40 Sk
 oceľový šrot 2-4 Sk
 mosadz 20-35 Sk

V
E
M
Í
PLAT

!
!
!
I
T
S
O
V
TO
O
H

Naše
výkupne Vás
okrem Štúrova
čakajú na nasledovných
miestach:

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

DATA M E D I A
Jelentős árengedmények – výrazné zľavy!
SONY CD
MEMOREX CD
AUDIOKAZETA 90 min.
VIDEOKAZETA 240 min.
DVD EMGETON

25.-Sk
20.-Sk
22.-Sk
69.-Sk
69.-Sk

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!

– Sk
,
0
9
7
1
– Sk
2942,

Szalagparketta eladás és szerelés

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

k
0,– S
0
4
3
od

Komenského 22, 943 01 Štúrovo, tel.: 036/ 752 20 80
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LIBRA-T s.r.o.
ZÁLOŽŇA – ZÁLOGHÁZ & POWER SPORT
Komenského 1, ŠTÚROVO, Tel.: 0905/792-131

Whirlpool ARC 5450
Kombinovaná
chladnička 320l

– 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 za bezkonkurenčné ceny
a odborným poradenstvom
AKCIA! Pri nákupe tovaru nad 3000,-Sk plecniak zdarma
AKCIA! Pri nákupe tovaru plecniak za 100,-Sk
– 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 rendkívül jó áron
és szaktanácsadással

Whirlpool AWT 5098
Automatická pračka
zhora plnená
0–900 ot/min

Plastové okná a dvere HER TOP Topoľčany

DUNA PLAST
ŠTÚROVO
HER TOP műanyag nyílászárók

Termékeink kaphatók részletre is

HOME CREDIT
Dodávky aj na splátky

– megbízható termék
– spolahlivý výrobok
– szakszerű szerelés
– precízna montaž
– rövid határidő
– krátke dodacie lehoty
Széchenyiho 10, Štúrovo
Tel: 036/7511-058
Mob: 0905/664-198

AKCIÓ! 3000,- Sk feletti vásárlás esetén ingyen hátizsák
AKCIÓ! Bármilyen vásárlás esetén 100,- Sk hátizsák
PRESVEDČTE SA! – GYŐZŐDJENEK MEG RÓLA!

Otvorené – Nyitva
Pondelok-Piatok – Hétfő-Péntek: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Sobota – Szombat: 08:00 – 12:00
Nám. Sv. Imricha 19
(pri kostole)
Štúrovo
Tel.: 036/75 12 108

Akció március végéig
– 9x13 cm fényképek most 2,90 Sk
– digitális fényképek kidolgozása helyben, CD-ről,
mágneslemezről, fényképezőgépről 4,90 Sk
– műtermi esküvői fotók

Akcia do konca marca
– fotografie 9x13 cm teraz len za 2,90 Sk
– vypracovanie digitálnych fotografií z CD,
diskety, fotoaparátu 4,90 Sk
– svadobné fotografie v ateliéri
Nám.Sv. Imricha 33, Štúrovo – Párkány
Tel/Fax: 036/7512 254; 0905/357 274

– lapostetők szigetelése
– tetőkonstrukciók
– zsindelyes tetőfedés
– szigetelő anyagok, zsindelyek árusítása
– tetőfedés hagyományos cseréppel
– hydroizolácia plochých striech
– strešné konštrukcie
– pokrývanie šikmých striech asfaltovými šindlami
– predaj izolačných materiálov
– pokrývanie striech klasickými škridlami

