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ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU ČALÚNENIE DVERÍ ŽALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne

látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY,

TESNENIE OKIEN A DVERÍ, SIEŤKY PROTI HMYZU,

MAĽOVANIE bytov, natieranie okien a dverí

Párkány
és Vidéke

2004. március 10-én először járt hivatalosan Párkányban
Rudolf Schuster köztársasági elnök. Az elnököt Ján Oravec,
polgármester fogadta. Rövid munkamegbeszélés után Ru-
dolf Schuster a város és a régió polgármestereivel, vállalko-
zóival, képviselőivel mintegy másfél órát beszélgetett és ki-
fejtette nézeteit a kormány gazdaságpolitikájáról, a munka-
nélküliségről, az ebből eredő szociális gondokról, a refor-
mokról és ezek következményeiről, valamint az országban
uralkodó állapotokról. Villámlátogatását azzal indokolta,
hogy még elnöki megbízatásának lejárta előtt fel szeretné
keresni azokat a településeket, amelyeken eddig még nem
járt. A látogatás alkalmával a jelenlévőknek alkalmuk nyílt
kérdéseket feltenni az elnöknek. A kérdések a törvények
visszautalását, a mezőgazdasági dotációkat, a kis– és közép-
vállalkozók támogatását, a délvidéki beruházásokat és
egyéb témákat érintettek, amelyekre az elnök készségesen
válaszolt. Elmondhatjuk tehát, hogy városunkat eddig vala-
mennyi szlovák elnök meglátogatta.

10. marca 2004 poprvýkrát navštívil naše mesto Rudolf
Schuster, prezident republiky. Prezidenta prijal Ján Oravec,
primátor mesta. Po krátkej pracovnej porade Rudolf Schuster
sa stretol so starostami, podnikateľmi, poslancami regiónu. Na
jeden a pol hodiny trvajúcom stretnutí predostrel svoj názor 
o hospodárskej politike vlády, o nezamestnanosti, z toho vyplý-
vajúcich sociálnych problémoch, o reformách a ich následkoch,
a o stave vecí verejných. Svoju návštevu zdôvodnil tým, že pred
vypršaním jeho prezidentského mandátu by ešte chcel navštíviť
tie osadlosti krajiny, v ktorých ešte nechodil. Počas jeho návš-
tevy mu prítomní mohli položiť otázky. Tieto sa týkali vrátenia
zákonov do parlamentu, poľnohospodárskych dotácií, podpory
malých a stredných podnikateľov, investícií na južnom
Slovensku, atď. Na položené otázky prezident ochotne odpove-
dal. Môžeme teda konštatovať, že naše mesto zatiaľ navštívil
každý prezident Slovenska.

Az államfő PárkánybanPrezident v Štúrove

Martin Bútora látogatása

Návšteva Martina Bútoru 

Štúrovo
a okolie

27. februára – v rámci svojej prezidentskej kampane – navš-
tívil naše mesto Martin Bútora, nezávislý kandidát na preziden-
ta republiky. Hosťa prijal primátor mesta, Ján Oravec. Počas
návštevy M. Bútora medzi inými vyslovil svoje potešenie, že ako
veľvyslanec Slovenska mohol cez príklad obnovenia mostu
Márie Valérie šíriť dobré meno Slovenska a podčiarknuť tento
pozitíny príklad dobrej medzinárodnej a cezhraničnej spoluprá-
ce medzi MR a SR. 

-r–  (Foto: Muszka R.)

Február 27-én Párkányba látogatott felesége társaságában
Martin Bútora, független köztársasági elnökjelölt. A vendéget
Ján Oravec, polgármester fogadta. A találkozó során M. Bútora
többek között kifejezte afölötti örömét, hogy mint Szlovákia
amerikai nagykövete a Mária Valéria híd felújításának példáján
keresztül az ország jó hírét terjeszthette és a híd újjáépítésének
tényét, mint a nemzetközi, ill. a határon átnyúló együttműködés
pozitív példáját emelte ki.
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Na začiatku 20. storočia bolo v Parkane
pôsobenie farára Imricha Mayera pre
miestnu rímsko-katolícku náboženskú obec
mimoriadne prínosné. Z jeho aktivít treba
spomenúť nasledovné: dal vymaľovať inte-
riér kostola, veriaci sa mohli tešiť novému
oltárnemu obrazu Sv. Imricha od maliara
Józsefa Kriklera, do kostola a na faru bolo
zavedené elektrické osvetlenie, kostolná
veža dostala nový zvon, na faru bol zapoje-
ný telefón, na starom cintoríne dal postaviť
novú kaplnku a v neposlednom rade v roku
1907 na chór kostola doviezli z budapeš-
tianskej cisársko-kráľovskej, dvornej,
organárskej dielne Otta Riegera nový
jedenmanuálový, pneumatický organ s
pedálom (Opus 1392).

Počas bezmála storočia bol kráľovský
hudobný nástroj pri omšiach denno-denne
používaný. Žiaľ absentovala jeho pravidel-
ná údržba a aj časté klimatické zmeny
(sucho, vlhkosť) v interiéri kostola prispie-
vali k neustálemu zhoršovaniu stavu orga-
na. Jeho možná oprava bola v nedohľadne,
ale chvala Bohu v roku 2003 sa rozhodlo o
navrátení jeho pôvodnej zvukovosti. S
generálnou opravou nástroja boli poverení
majstri organári Peter Považan s otcom z
Čiernych Klačian. Oprava štúrovského
organa si vyžadovala kvôli obzvlášť dezo-
látnemu stavu veľkú trpezlivosť, citlivý prí-
stup a mravenčiu prácu. Mnohé skryté
nedostatky boli odhalené až pri konkrét-
nych zásahoch. Generálna oprava nástro-

ja, trvajúca zhruba asi štyri mesiace v sebe
zahŕňala viacero náročných postupov:
vyčistenie od prachu a špiny celkovo 891
kovových i drevených píšťal, ich úpravu a
naladenie, výmenu mechu, mieškov a venti-
lov, úpravu klávesnice a vzduchovodov,
inštaláciu nového pedálu, atď.

Mnohé dôležité súčiastky bolo nutné
zadovážiť z Nemecka. Popri generálnej
oprave nástroja sa dôraz kládol aj na von-
kajší, estetický vzhľad organa, aby patrične
korešpondoval s nedávno obnoveným inte-
riérom kostola. Samotné reštaurovanie
organovej skrine a hracieho stolu bol tak-

tiež náročný proces so zdĺhavými, opako-
vanými úkonmi. Výsledok hovorí za seba.
Tejto úlohy sa vynikajúco zhostili pán
Dušan Štefanec s manželkou Veronikou s
Preselian nad Ipľom. Celkové náklady
generálnej opravy a reštaurovania organa
sa vyšplhali na tristotisíc Sk. Sumou stotisíc
Sk prispela mestská samospráva, zvyšok
tvorili zbierky veriacich a dary sponzorov.
Slávnostné požehnanie obnoveného
kráľovského nástroja sa uskutočnilo 22.
februára 2004. Na slávnostných svätých
omšiach v slovenskej a maďarskej reči,
ktoré celebroval pán Mgr. Ján Orosch,
dekan štúrovskej farnosti boli prítomní:
Mgr. Ján Oravec, primátor Štúrova, maj-
stri organári, reštaurátori, sponzori a všet-
ci tí, ktorí akoukoľvek formou prispeli k
tomuto ušľachtilému cieľu. Pán dekan sa
prítomným poďakoval za poskytnutú
pomoc a organárom i reštaurátorom za
vykonanú kvalitnú prácu. Samozrejme
vďaka patrí aj jemu za realizáciu projektu,
za koordináciu krokov pri oprave. Milú
slávnosť so svojím sopránovým spevom
spestrila Rolanda Hanzaová. A konečne sa
po dlhých rokoch mohol organ rozozvučať
v plnej kráse. Všetky registre priam
„ožili”, prinavrátila sa im pôvodná zvuko-
vá farebnosť. Žiaľ väčšina organov v kosto-
loch miest a obcí južného regiónu
Slovenska sa nachádza v zlom stave. Ten
štúrovský k nim už nepatrí.

(c)

Obnovený kráľovský hudobný nástroj

A 20. század elején, mikor a párkányi ró-
mai katolikus plébánia élén Mayer Imre plé-
bános működött, az egyházközség életében
nagyon sok pozitív változás következett be.
A teljesség igénye nélkül említsünk meg ál-
dásos tevékenységéből pár dolgot: Kifestet-
te a templom belsejét és oda a hívők örömé-
re új, Szent Imrét ábrázoló oltárkép került –
ezt Krikler József festette. A templomba és
a plébánia épületébe bevezettette a villanyt,
a templomtoronyba egy további harang ke-
rült, a plébánia telefont kapott, az öreg teme-
tőben új kápolnát emeltetett és végül, de
nem utolsósorban 1907-ben a templom kar-
zatára új, légfúvós egymanuálos orgona ke-
rült – Rieger Ottó császári és királyi udvari
szállító budapesti műhelyéből. Gyártmányi
száma: 1392. Az eltelt csaknem száz év alatt
a hangszerek királya nap mint nap hűsége-
sen szolgálta a párkányi híveket. Sajnos, a
hangszer rendszeres karbantartása hiányzott
és a templom belseje sem óvta meg a hő-
mérséklet ingadozásaitól, a nedvességtől
vagy nyaranta a rendkívüli szárazságtól. Az
orgona állapota fokozatosan romlott, s a
szükséges javítás mind jobban elodázódott.
2003-ban azonban hála Istennek végre sor
került a nagyjavításra. Szakemberek kezébe

került az öreg orgona, a nagyjavításnak a
feketekelecsényi Peter Považan és édesapja
láttak neki. A rendkívül leromlott zeneszer-
szám felújítása igen nagy türelmet és gon-
dosságot igényelt. Sok rejtett hiányosságra
és hibára csak javítás közben derült fény.
Több mint négy hónapig tartott a felújítás,
hisz a portól gondosan meg kellett tisztítani
a hangszer 891 fém és fasípját, majd újra ös-
szehangolni azokat, kicserélni a fújtatókat és
szelepeket, kijavítani a légvezetékeket és a
klaviatúrát, új pedálokat felszerelni. Sok hi-
bás alkatrészt ki kellett cserélni, némelyik
darabot Németországból kellett beszerezni.
Természetesen a szerkezet felújítása közben
ügyelni kellett arra is, hogy az orgona külső-
leg is harmonizáljon a korábban megújított
templombelsővel. Az orgonaszekrény és a
billentyűzet felújítása magában is igényes
feladat volt, sok hosszadalmasan ismétlődő
ellenőrzéssel. Az eredmény azonban azt bi-
zonyítja, hogy megérte. A szükséges össz-
hang kialakításában nagy szerepe volt a pe-
reszlényi Dušan Štefanecnak és feleségé-
nek, Veronika asszonynak. Az orgona fel-
újítása háromszázezer koronába került, a ki-
adásokhoz a városi önkormányzat százezer
koronával járult hozzá, a többi a hívők és tá-

mogatók adományaiból származott. A fel-
újított orgona ünnepélyes felszentelésére
2004. február 22-én került sor szlovák és
magyar nyelvű szentmise keretében, melyet
templomunk esperes-plébánosa, Mgr. Ján
Orosch celebrált.

A szertartáson vendégként jelen volt Mgr.
Ján Oravec, városunk polgármestere, a javí-
tást és a helyreállítást végző orgonaépítő
mesterek és mindazok, akik bármilyen for-
mában hozzájárultak a hangszerek királyá-
nak felújításához. Az esperes úr megkö-
szönte mindannyiuk munkáját és segítségét.
Persze ő maga is köszönetet érdemel, hisz a
munka szervezése és irányítása az ő vállain
nyugodott. A kedves ünnepet szép szoprán-
hangjával még feledhetetlenebbé tette
Hanza Rolanda. És végre maga az ünnepelt,
a megfiatalodott orgona is szóhoz jutott.
Eredeti szépségükben szólaltak meg hang-
jai, bizonyítva, hogy visszatért sokszínűsége
és szépsége.

Sajnos, Dél-Szlovákia sok templomának
orgonájára ráférne hasonló, gyökeres felújí-
tás, megérdemelnék, hogy sorsuk jobbra
forduljon, ahogy ez párkányi társukkal is
történt.

– c– (Ford: Lukács Zsigmond)

Felújították a hangszerek királyát
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Hamarosan megnyílik
a városi múzeum

Városunkban éveken keresztül kihasználatlanul állt a Vám-
ház-közi volt óvoda és iskola épülete. Önkormányzatunk anya-
gi támogatásával ebben az épületben kap elhelyezést a városi
múzeum. Az átalakítási és felújítási munkálatok a kivitelező ál-
tal vállalt határidőig elkészülnek, jelenleg a homlokzat helyre-
állításán dolgoznak a szakemberek. A városi múzeum „ötlet-
gazdája” Halasi Tibor, a művelődési ház igazgatója:

– Városunk lakóinak nevében is köszönettel tartozom az önkor-
mányzatnak azért, hogy kezdeményezésemnek helyet és jelentős
anyagi támogatást adott.  A városi múzeum akárcsak a városi galé-
ria, a kultúrház részeként fog működni. A múzeum Párkány hely-
történetét és a Kárpát-medencében betöltött szerepét dolgozza fel,
egészen az őskortól napjainkig. A történelmi anyagok gyűjtésében
nagyon sokat segített néhány magánszemély. Szeretném megemlí-
teni többek között, Bartusz Gyula, Batta Jolán, Dávid Márta, Dá-
vid Mihály és Vércse Miklós nevét, akik élen jártak a gyűjtésben a
kultúrház kollektívájával együtt. Önzetlen szakmai segítségüket
ajánlották fel az esztergomi  Balassa Bálint Múzeum és a Vármú-
zeum vezetői is, Horváth István és Horváth Béla. Hasonló szakmai
és tárgyi támogatásról biztosított a nyitrai múzeum igazgatója is. 

Az új múzeum három szobából áll majd. Az elsőben a Párkányt
az ókortól – napjainkig bemutató állandó kiállítás kap helyet, a má-
sodik lesz a néprajzi szoba, ami regionális jelleggel városunkat és
annak közvetlen környékét hivatott bemutatni – feldolgozva nép-
rajzi hagyományait. A múzeum harmadik termében időszaki kiál-
lításokat tekinthetnek  meg az érdeklődők. Elképzelésünk szerint
ez a szoba, rendhagyó történelemórák színhelye is lesz az iskolá-
sok számára.  2004. április 30-án és május 1-én tarjuk a hagyomá-
nyos „Városnapokat”. Ebből az alkalomból több kulturális prog-
ram is megrendezésre kerül, s ennek keretében nyitjuk meg a Pár-
kányi Városi Múzeumot. A Városnapok az Európai Uniós csatla-
kozás jegyében zajlanak majd – április 30-án a kultúrház színház-
termében, május 1-én pedig szabad téren,  a volt kompkikötőnél.
Néhány név a fellépők közül: Avas néptánc együttes, Ifjú Szívek
néptánc együttes, Sextit zenekar, Excelsior  zenekar (Miskolc),
Bacsó Krisztina népdalénekes, Mezőcsáti citerazenekar és a Vágó
Istvánnal fémjelzett Favágók együttes, akik közel két órás élő kon-
certet adnak majd ebből az alkalomból a Duna parton.

Albert József

Otvára brány 
mestské múzeum

V našom meste už dlhé roky nebola využitá budova býva-
lej školy na ulici Pri colnici. Onedlho v tejto budove bude
umiestnené mestské múzeum. Potrebné stavebné úpravy
dodávateľ stihne urobiť v stanovenom termíne, stavitelia už
pracujú na fasáde budovy. Nápad zriadenia mestského
múzea pochádza od Tibora Halasiho, riaditeľa Mestského
kultúrneho strediska:

„Som vďačný samospráve mesta, že pochopili moju inicia-
tívu a zabezpečili potrebné financie. Vyslovujem poďakova-
nie v mene všetkých obyvateľov mesta. Mestské múzeum, ako
aj mestská galéria bude súčasťou mestského kultúrneho stre-
diska. Bude dokumentovať dejiny mesta a jeho rolu v
Karpatskej kotline – od praveku až do našich dní. V získa-
vaní materiálov nám pomáhali viacerí agilní občania.
Menovite by som spomenul Júliusa Bartusza, Jolán Batta,
Martu Dávidovú, Mihálya Dávida, Miklósa Vércseho a
kolektív pracovníkov MsKS. Nežistnú pomoc ponúkli aj
vedúci Múzea Bálinta Balassiho a Hradného múzea v
Ostrihome, páni István Horváth a Béla Horváth. Podobnú
odbornú pomoc nám ponúkol aj riaditeľ Nitrianskeho
múzea.

Nové múzeum bude mať tri miestnosti. V prvej bude stála
expozícia „Štúrovo od praveku až do našich dní”, druhá
bude národopisná izba, a v tretej budú príležitostné výstavy.
Podľa našich predstáv táto časť bude slúžiť aj ako miesto pre
hodiny dejepisu. 

30. apríla a l. mája 2004 usporiadame tradičné „Dni
mesta”. Z tejto príležitosti sa uskutočnia viaceré kultúrne
podujatia. V rámci toho otvoríme aj mestské múzeum.
Týmito akciami mienime vstúpiť do EÚ. 30. apríla to bude
vo veľkej sále kultúrneho domu a l. mája pod šírym nebom –
pri bývalej kompe. Spomeniem niekoľko mien a súborov z
účinkujúcich: Ľudový súbor AVAS, Súbor MLADÉ SRDCIA,
Kapela SEXTIT, Kapela EXCELSIOR z Miskolca, ľudová
speváčka Krisztína Bacsóová, citaristi z Mezőcsátu, súbor
Favágók – spolu to znamená asi dvojhodinový koncert na
brehu Dunaja.

József Albert

(Preklad: Lukács Žigmund)

Jelentős kulturális esemény megren-
dezésére került sor február 28-29-én
Esztergom-Kertvárosban, a Féja Géza
Közösségi Házban. Hazai és szlovákiai
alapiskolák alsó és felső tagozatos tanu-
lói bizonyították tehetségüket és ráter-
mettségüket vers-és mesemondásban.

A felső tagozatos tanulók mesemon-
dó versenyére szombaton délelőtt került
sor. A versengésből a párkányi Fazekas
Csaba (7. évf.) és Varga Bianka (5.
évf.) tanulók végeztek az élen. Iskola-
társuk, Horváth Mátyás (7.évf.) külön-
díjban részesült.

A versmondók vetélkedése 13 órakor
kezdődött. A tizennégy megjelent sze-
replő közül az első helyen a párkányi
Farkas Edina végzett, Pilinszky János:
Madár és a lány című versének színvo-
nalas előadásával. A második helyet a

szalkai Tóth Edina szerezte meg, aki
Illyés Gyula: A csodafurulyás juhászról
című versét tolmácsolta nagyszerűen. A
zsüri a harmadik helyet Hasler Nadin,
esztergomi versenyzőnek ítélte Babits
Mihály: Messze, messze című versének
előadásáért. A különdíjat szintén párká-
nyi versmondó érdemelte ki,
Kelecsényi Szilárd személyében Pi-
linszky János: Francia fogoly című ver-
sével. Vasárnap az alapiskolák alsó ta-
gozatos diákjainak megmérettetésére
került sor, akik szintén vers– és mese-
mondásban csillogtatták meg tudásukat.
A zsürinek nehéz feladata volt, mély át-
éléssel előadott produkciókat kellett ér-
tékelnie. A párkányi diákok előadása
ezúttal is megnyerte a jelenlevők tetszé-
sét. Mesemondásban Szurcsík Ádám (4.
évf.) és Kotoláči Zoltán (2. évf.) végez-

tek az élen, versmondásban pedig
Keszegh Ágnes (4. évf.) a 2. helyen vé-
gezett.

A résztvevők oklevelet, az első három
helyezett pedig értékes könyvvásárlási
utalványt vehetett át. Az eredményhir-
detés során a zsüri kimerítően értékelte
a versenyzők  mese– és versválasztását,
felkészültségét és előadásmódját egy-
aránt. Hasznos és jószándékú tanácsok-
kal látta el őket, és további tanulásra, si-
keres szereplésre buzdította mindannyi-
ukat.

A jelenlévő felkészítő tanárok, szü-
lők, barátok – de leginkább a verseny-
zők – kellemes élményekkel távoztak a
rendezvényről, amely remélhetőleg
hagzományt teremtő kezdeményezés
volt térségünkben.

Gubán József, igazgató-helyettes, Szalka

Tanulóink esztergomi sikerei
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Városfejlesztés Esztergomban
(Pálos) Esztergom előrelátása meghozta

gyümölcsét az iparűzési adó bevétele tekinte-
tében, s az iparilag egyébként is fejlett me-
gyénkben az élen áll. Igazi adottságunk azon-
ban az idegenforgalom, az ebből származó
bevételek, melyekhez azonban jelentős beru-
házásokra van szükség. Már érezteti hatását a
Mária Valéria híd 2001. évi átadása. Egy év
alatt a személyforgalomban több mint 2 és
fél milliós ki– belépés történt, a gépkocsifor-
galom átlépte a százezres számot, több mint
10 ezer autóbusz ment át a határon, és a ke-
reskedelmi áruforgalomban is több mint 3
ezer ki– és beszállítás történt.

Olvasóink közül kevesen gondolnák, hogy
a Mária Valéri híd forgalma – legújabbkori,
mindösszesen kétéves történetében – már
megelőzi a Komárom és Révkomárom kö-
zötti határátkelést.

Miként a hidunk beruházása is állami költ-
ségvetésből valósult meg, úgy a királyi Vár
rekonstrukciójára is több mint 2 milliárd ju-
tott az elmúlt években. Minden kormány fon-
tosnak tartotta, hogy a millenniumi ünnepen
az államalapítás egykori helyszíne megújul-
va fogadja az embereket. A várhegyi újjáépí-
téshez tartozik a Bazilikában a Szent István–
kápolna, a Melocco Miklós alkotta Millenni-
umi Emlékmű, a Lipót-terasz, a Vár díszkivi-
lágítása, a Macskalépcső, majd ennek folyta-
tásaként a vizivárosi díszkivilágítás, valamint
Szent Tamás-hegyen a Becket Tamás-kápol-
na, továbbá a Kálvária kivilágítása.

Meggyes Tamás polgármester elkötelezett
híve a városfejlesztésnek. Erről véleményét
is elmondta: „A páratlan fekvés és a gazdag
történelmi örökség kihasználása érdekében
2000 előtt viszonylag kevés meghatározó lé-
pés történt Esztergomban. A rendszerváltást
követő évtizedben nem javult a város külső
megjelenése, nem bővült a turizmus egyolda-
lúan kulturális jellege, nem folyt hatékony
városmarketing-tevékenység sem. A hiányzó

turisztikai fejlesztések következtében a két-
órás átutazó turizmus tranzitállomásává vál-
tunk, ahol általában még enni sem álltak meg
a vendégek. Városunk nem kínált ennél több
időt igénylő programokat, szolgáltatásokat.
Az elmúlt években ezen a helyzeten igyekez-
tünk változtatni, és a város költségvetéséből
jelentős összegeket áldoztunk a városképi
szempontból fontos fejlesztési célokra. Ki-
emelten támogattuk a fesztiválváros jelleget
erősítő kezdeményezéseket. Idegenforgalmi
súlyunk erősítése érdekében kezdeményező-
ként léptünk fel a Dunakanyar összefogására.
Nagy horderejű volt a termálfürdő, az új sze-
mélyhajó-kikötő, a dunakanyari kerékpárút
megtervezése. Évekig sopánkodtunk, hogy
más városok a mieinkhez hasonló adottsá-
gokból még az ipar nélkül is megélnek. Ne-
künk nem kell lemondanunk a virágzó ipa-
runkról, de megteremthetjük azt az idegen-
forgalmi kínálatot, amely akár önállóan is be-
vételekhez képes juttatni a várost.”

Nemzetközi tapasztalat, hogy a turisták lá-
togatási idejét legjobban a fürdési lehetősé-
gek kínálata növeli. Esztergom páratlan für-
dőlehetőséggel rendelkezik, mely a szocialis-
ta bányászkodás idején megkérdőjeleződött
az éjjel-nappali vízszivattyúzás következté-
ben. Magyarország első közfürdője a XII.
században Esztergomban nyílt meg, a múlt
században is városunkat Budapest Baden-
Baden-jeként emlegették. 1912-ben itt épült
az első fedett uszoda, melyet 20 méteres kis
medencéjével már kinőtt a város. Átmeneti-
leg az 50 méteres versenymedence fölé hú-
zott sátortető javított a helyzeten. Szakértők
szerint a 29-30 Celsius talpponthőmérsékle-
tű, mintegy 720-850 milligramm/liter ásvá-
nyanyagtartalmú víz fürdőfejlesztésre alkal-
mas. A lencsehegyi szénbányászat befejezé-
sével ezek a paraméterek tovább javulhatnak.
A Széchenyi-terv keretében 900 milliós tá-
mogatáshoz jut Esztergom, melyhez saját

erőből és hitelből további 2,5 milliárd forin-
tot fektet be. Az 1,8 hektáros területen a Finta
Építész Stúdió tervei alapján  a földmunkála-
tok már javában foynak, és 2005 nyarára a
fürdőkomplexum nagy része elkészül. A 16
méter magas üvegfal mögül, valamint a sza-
bad ég alatt folytatódó medencékből a Vár-
hegyre nyílik festői kilátás.

A termálfürdő részét képezi majd egy
gyógyászati központ is, mely minden bi-
zonnyal vonzani fogja a nyugati és a hazai
vendégkört. A fürdő révén megtöbbszöröző-
dik az idegenforgalom és a bevétel is. Ehhez
járul a szállodaépítési program. Az első köz-
vetlenül a fürdővel épül egybe, a másik a für-
dővel szemben, a mai könyvtár és a nyári
napközi helyén.

A Hotel Esztergom megújul és bővül egy
szárnnyal. Önkormányzatunk novemberi
ülésén döntött az egykor patinás Fürdő Szál-
ló kisajátításáról. Ennek pénzügyi fedezete
részben biztosított.

Azonnali helyreállítási munkákra van
szükség a műemléképület tetőszerkezetében,
vízelvezető-rendszerében, párkányzatán. Mi,
esztergomiak reménykedünk abban, hogy a
mindannyiunk által kifogásolt látványt már
nem sokáig kell elviselnünk.

A Lőrinc utca 10. szám alatti egykori ka-
szinóépület magánkézbe került. Az emeleten
szálloda, a földszinten étterem létesül. A kö-
zelében lévő Kis-Duna sétány foghíjas telkén
ugyancsak szálloda lesz. A Víziváros mai
csúfsága, az elhagyatott egykori Petz-gyár te-
rületén is szállodaépítést tervez a városveze-
tés. Szép program, melyet a városlakók több-
sége is örömmel támogat.

Ezt igazolták a KSH novemberi felméré-
sei, melyet városunkban folytattak, és mely-
ről annak idején lapunkban részletesen tudó-
sítottunk.

(Esztergom és Vidéke, 2004.február 12)

A minap fájdalmas hangvételű panasz érkezett üzenetrögzítőnkre:
„Nézzék csak meg, hogy a Nánai úti lakótelepen milyen irdatlan
pusztítást végeztek a fák kivágásakor. A játszóteret sem kímélték, rá-
adásul a pihenésre szolgáló padokat is megrongálták!” – szólt tömö-
ren a panasz. Nosza, nézzük csak meg, hogy milyen is valójában a
helyzet! Az épülettömbök által övezett játszótérre érkezvén lehango-
ló látvány fogad. A homokozók, a mászókák, a hinták, valamint a
ténylegesen pihenésre szolgáló padok szomorúan tekintettek rám a
gallyak és ágak halmazából, s mint azt a helyszínen megtudtam – im-
máron negyedik hete! Döbbenten állok az alig látható játszótér előtt,
miközben azon morfondírozom, hogy talán még a hétpróbás
marsjáró Spirit is pironkodva bukdácsolna ezen a helyen... Az illeté-
kesektől sikerült megtudnunk, hogy idén a város három pontján – a
vasútállomásnál, a  Nánai úti lakótelepen, illetve a sportpályánál –
közel száz darab topolyafa kerül kivágásra, környezetvédelmi meg-
fontolásokból. A munkálatok elvégzésével – pályázat útján – egy
Bánovce-i céget bíztak meg. Feladatuk egyszerű volt: a megjelölt fá-
kat kivágni, a faanyagot pedig maradék nélkül elszállítani, s mindezt
saját költségen 2004. március 31-ig. Sajnos, műszaki meghibásodás-
ok miatt a fák kivágását meg kellett szakítani...

Lapzárta. A főszerkesztő már másodjára telefonál, sürgetve a kéz-
iratot. Még egyszer meggyőződöm a játszótér helyzetéről, melyet
alig egy héttel a határidő letelte előtt még mindig nem látni! Kény-
szeredett mosoly ül arcomra: lám-lám, még egy havonta megjelenő
lap is képes aktuális problémákról tudósítani! Nem szeretnék kekec-
kedni, csupán néhány ténymegállapítást tennék. A vastag (és értékes)
fatörzseket ugyanúgy, mint a vasútállomásnál még a kivágás napján
elszállították. Az ágak viszont mind a két helyen a helyszínen marad-
tak, azzal a különbséggel, hogy a vasútállomásnál legalább szépen
kupacokba rakva várják sorsuk beteljesedését. A sportpályánál kivá-
gásra kijelölt fák pedig továbbra is hetykén állnak, a maguk szűzies
valóságában. Nagyapám mondogatta annak idején: ahol fát vágnak,
ott forgács is van… Lehet, hogy valóban a szállító járművek meghi-
básodása végett nem tudják folytatni a munkálatokat, csak hát ez kis-
sé hihetetlennek tűnik… Lehet, hogy – amennyiben ezt a szerződés
lehetővé teszi – a kivitelezőt szankcionálni fogják. De vajon ki kár-
pótolja az ott élőket a heteken át húzódó áldatlan állapotért, vagy
azokat a szomorú gyerekeket, akik példának okáért a tavaszi szünet
alatt egyetlen egyszer sem vehették birtokukba a játszóteret?!

Csepregi Zoltán

Tájkép csata után
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Rozvojové programy v Ostrihome
(Pálos) Predvídavosť samosprávy mesta

Ostrihom priniesla svoje ovocie – z hľadis-
ka príjmov priemyselnej dane v tejto prie-
myselne rozvinutej župe stojí mesto na
prvom mieste. Našou ozajstnou danosťou
je však cestovný ruch, rozvoj ktorého ale
predpokladá ďalšie investície. Mesto
mohlo konštatovať, že znovuotvorenie
Mostu Márie Valérie v r. 2001 už prináša
svoje výsledky. Cez most prešlo viac ako
dva a pol milióna ľudí, dvestotisíc osob-
ných áut a viac ako desaťtisíc autobusov,
obchodná výmena zaznamenala viac ako
tritisíc dodávok obidvoma smermi.
Málokto z našich čitateľov by si myslel, že
cez most za jeho krátku, dva a polročnú
existenciu frekvencia premávky prevýšila
frekvenciu mostu medzi Komárnom a
maďarským Komáromom. Tak, ako k reko-
nštrukcii mostu prispel štátny rozpočet,
mesto obdržalo aj na rekonštrukciu
kráľovského hradu v roku milénia – t.j. v
uplynulom roku – 2 miliardy forintov.
Každá maďarská vláda považovala za
správne, aby z príležitosti jubilejných osláv
mesto vypadalo pekne a usporiadane.
Investície ako kaplnka Svätého Štefana na
hrade, Pamätník milénia od Miklósa
Melocco, Leopoldova terasa, slávnostné
osvetlenie hradu a Vízivárosu, Mačacie
schody, Kaplnka Svätého Tomáša Becketa
na Hore Svätého Tomáša a osvetlenie
Kalvárie – sú dôkazom štedrosti vlády.

Sám primátor mesta Tamás Meggyes je
angažovaným zástancom rozvoja mesta,
ktorý vyjadril svoj názor na tému:

„Do roku 2000 sa urobilo pomerne
málo, aby vynikajúca poloha mesta a
množstvo historických pamiatok – teda
naše dedičstvo – bolo v prospech mesta
patrične využité. Desať rokov po zmene
režimu sa vonkajší vzhľad mesta v podstate
nezmenil, cestovný ruch bol jednostranne
orientovaný len kultúrne akcie bez intenzív-
neho marketingu. Takto sa mesto stalo pre

turistov len dvojhodinovou atrakciou, tran-
zitným mestom, kde turisti nezostali na
dlhšiu dobu, mnohokrát ani na obed.
Jednoducho len taká bola naša ponuka. V
uplynulých rokoch z mestského rozpočtu
sme obetovali nemálo peňazí na zmenu
tejto situácie. Vyslovene sme podporovali
festivalový charakter mesta, snažili sme
podchytiť turistické aktivity v ohybe
Dunaja pre posilnenie našej pozície. Malo
zásadný význam vypracovanie plánov na
obnovu ostrihomského termálneho kúpalis-
ka, na vybudovanie nového osobného
prístavu a cyklistickej cesty cez ohyb
Dunaja. Celé roky sme nariekali, že iné
mestá, ktoré nemajú také priemyselné záze-
mie, ako my, predsa dobre profitujú aj zo
svojich historických a kultúrnych pamia-
tok. My sa nechceme zrieknuť nášho prie-
myslu, ale máme možnosť vytvoriť pre
cudzinecký ruch takú ponuku, ktorá aj
samostatne zabezpečí mestu slušné príj-
my."

Medzinárodné skúsenosti dokazujú, že
kúpeľné kapacity danej lokality značne
predĺžia čas, ktorý tam turisti strávia.
Ostrihom má nie každodenné možnosti
poskytnúť svojim hosťom kúpeľné možnosti.
Je pravda, že v rokoch socializmu baníctvo
malo prednosť a stále odčerpávanie ban-
ských vôd zastavilo rozvoj kúpeľníctva v
meste. Prvé verejné kúpele v XII. storočí na
území Uhorska boli práve v Ostrihome.
Ešte aj v minulom storočí Ostrihom nazý-
vali ako Baden-Baden Budapešti. V roku
1912 tu otvorili v krajine prvú krytú plavá-
reň. Samozrejme vtedy vybudovaný 20 m
dlhý bazén už mestu dávno nestačí.
Situácia sa zlepšila zastrešením 50 m
dlhého bazénu, ktorý vyhovuje aj na pla-
vecké preteky. Voda má 28 až 30 stupňov C
a obsahuje 720-850 miligramov minerálov
na liter vody. Sú to parametre vhodné na
budovanie kúpeľníctva, hlavne keď už sú
zavreté uhoľné bane. V rámci vládou

vypracovaného Széchenyiho plánu mesto
dostane podporu 900 miliónov forintov a
ostatné financie získa z vlastných zdrojov a
úverov. Jedná sa o ďalšie dva a pol miliar-
dy forintov. Na ploche 1,8 ha sa už rozbie-
hajú zemné práce – veľká časť kúpeľného
komplexu bude hotová na letnú sezónu
2005. Plány pripravilo architektonické štú-
dio Józsefa Fintu, laureáta Kossuthovej
ceny. Cez 16 m dlhú sklenenú stenu a z
bazénov pod otvoreným nebom bude krás-
ny výhľad na Hradný vrch.

K termálnemu kúpalisku bude patriť aj
liečebné centrum, do ktorého budú hro-
madne prichádzať domáci i zahraniční
pacienti. Kúpeľný komplex znásobí cestov-
ný ruch Ostrihomu a zvýšia sa aj príjmy.
Ku kúpeľnému programu patrí aj program
výstavby a rekonštrukcie hotelov. Prvý
veľký nový hotel bude súčasťou kúpeľného
komplexu. Ďalší vznikne oproti kúpalisku
medzi terajšou mestskou knižnicou a letnou
družinou.

Hotel Esztergom sa rozšíri o jedno celé
nové krídlo. V novembri sa mestská samo-
správa rozhodla, že vyvlastnia historickú
budovu Kúpeľného hotelu. Potrebné finan-
cie čiastočne už sú k dispozícii. Je načase,
lebo strešná konštrukcia ako aj vodovod a
kanalizácia tejto historickej budovy nutne
potrebujú opravu. Dúfajme, že
Ostrihomčania už nebudú musieť dlho
pozerať na túto zdevastovanú budovu.

Na prvom poschodí budovy bývalého
Kasína bude hotel a na prízemí reštaurá-
cia. Na prázdnom pozemku pri Korze na
brehu Malého Dunaja takisto pribudne
hotel. Vedenie mesta plánuje ďalšie hotely
vo Vízivárosi. Tieto pekné rozvojové prog-
ramy aj obyvateľstvo mesta s radosťou oča-
káva. Mienku obyvateľstva potvrdil v
novembri aj prieskum, o ktorom sme písali
aj v našich novinách.

(Esztergom és Vidéke, 12. február 2004)

(Preklad: Lukács Žigmund)

Na náš záznamník sme dostali pred niekoľkými dňami smut-
ný oznam: „Pozrite sa len na ihrisko na Nánanskej ulici! Uvidíte
ako spustošili okolie pri vyrúbaní stromov! Poškodili aj lavičky
na sedenie!” Na ihrisku medzi činžiakmi nás víta žalostná pano-
ráma ako po boji. Spomedzi zotnutých konárov a vetiev smutne
na nás pozerajú pieskoviská, hojdačky a preliezačky, a – ako
som sa na mieste činu dozvedel – tento stav trvá už štvrtý
týždeň. Stojím ohúrene pred ihriskom, ktoré od vetiev ani nevi-
dieť a napadá ma myšlienka, čo by robil slávny Spirit na Marse
v podobnej situácii? 

Od kompetentných sme sa dozvedeli, že na železničnej stani-
ci, na sídlisku na Nánanskej ulici a pri športovom ihrisku sa
vyrúbe asi stovka topoľov kvôli ochrane životného prostredia.
Na základe konkurzu bola poverená prácou firma z Bánoviec.
Úloha bola jednoduchá – vyťať označené stromy a drevo odviesť
na vlastné náklady do 31. marca 2004. Žiaľ, pre technické prob-
lémy rúbanie museli prerušiť.

V čase uzávierka šéfredaktor už druhýkrát telefonuje, súri ma,
čo bude s rukopisom? Ešte raz zabehnem na ihrisko, presvedčiť
sa o stave – nič sa nezmenilo. Do konečného termínu vykonanie
práce zostáva ešte týždeň. Kto by si bol myslel, že aj mesačník
môže byť aktuálny? Nechcem nikoho provokovať, ale pozname-
návam – cenné kmene vyrúbaných stromov odviezli ešte v deň,
keď boli vyrúbané. Na haluzie a konáre ale zabudli. Rozdiel je
len v tom, že na železničnej stanici čakajú na svoj osud pekne
uložené. Stromy pri športovom ihrisku ešte stoja nedotknuté vo
svojej panenskej kráse. Starý otec vravieval, že kde sa rúbe les,
lietajú ívery. Možno, že skutočne len dopravné prostriedky
firmy majú poruchu – čomu sa síce ťažko dá uveriť. Firmu
možno bude pokutovaná – ak to zmluva umožňuje. Ale kto odš-
kodní deti za to, že počas jarných prázdnin ani raz sa nedostali
na svoje ihrisko?

Zoltán Csepregi 

(Preklad: Lukács Žigmund) 

Panoráma ako po boji
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(Muzslai) Az Ister-Granum Eurorégió legutóbbi közgyűlé-
sén elfogadták az Ister-Granum Eurorégió közgyűlésének
munkatervét és a bizottságok személyi összetételét. Az el-
nökség mellett nyolc munkabizottságot állítottak fel az el-
nök mellett magyar és szlovák részről 4-4 taggal. A bizott-
ságok elnökei a következők:

– Oktatási és Ifjúsági Bizottság: Manek János, Piliscsaba
polgármestere

– Iparfejlesztési és Logisztikai Bizottság: Török István,
Lábatlan polgármestere

– Egészségügyi és Szociális Bizottság: Miskolczi József,
Nyergesújfalu polgármestere

– Idegenforgalmi Bizottság: Benkovics László, Pilisma-
rót polgármestere

– Kulturális Bizottság: Fekete Zoltán, Nyírágó –
Nýrovce alpolgármestere

– Környezet– és Természetvédelmi Bizottság: Mihalik
Gábor, Köbölkút polgármestere

– Mezőgazdasági Bizottság: Tóth Tibor, Karva polgár-
mestere

– Közlekedési és Vidékfejlesztési Bizottság: Nagy Géza,
Zselíz polgármestere.

Az Ipoly térséget érintő határmenti szakaszon négy átke-
lőhíd létesítését támogatja az eurorégió közgyűlése. Fontos-
sági szempontból első helyen áll az Ipolydamásd és
Helemba

között újjáépíthető híd, amelynek költsége az előzetes
vizsgálatok alapján 334 millió forint. Ezt követi az
Ipolypásztó és Vámosmikola közötti híd, mintegy 430 milli-
ós költséggel, Ipolyvisknél lényegében van híd az Ipolyon,
azonban Tésa és Ipolyvisk között a határmenti útszakaszt
kell újjáépíteni – ez mintegy 48 milliós költséggel járna. Az
Ipolytölgyes és Ipolykiskeszi között építendő híddal külön is
foglalkoztak, tekintettel arra, hogy Ipolytölgyesen munka-
erőt igénylő cégek és intézmények működnek és így a szom-
szédos községben élő munkanélküliek számára is fontos az
átkelés.

Az Ipolyon tervezett hidakon 3,5 tonnás teherkorlátozással
elsősorban a személyforgalom bonyolódhat majd.

Határozatot fogadtak el továbbá a Dunán Lábatlan és
Karva közötti átkelő létesítéséről. A két település között
kompjárat hozza-viszi majd az utasokat.

Elfogadták az Esztergom és Párkány közötti teherkomp és
logisztikai övezet megvalósításának koncepcióját. Az Esz-
tergom és Dorog térségében működő ipari üzemek teherfor-
galma jelenleg közúton történik. A Dunán közlekedő teher-
komp a térség vállalatai számára, az Európai Unió által is
preferált kombinált teherszállítás lebonyolítását teszi lehető-
vé az esztergomi vasútállomás, a párkányi nemzetközi vas-
útállomás, valamint a hajókikötő összekapcsolásával. Az
Esztergom és Párkány közötti teherkomp átkelő létesítésére
újabb  pályázatot nyújtanak be, mivel korábban megyénkből
az esztergomi pályázat mellett Komárom is pályázott
Almásfüzítő térségében logisztikai övezet és teherkomp lé-
tesítésére és a komáromi pályázat kapott támogatást.

Az Ister-Granum Eurorégió közgyűlése támogatta a letké-
si határátkelőhely 24 órás nyitvatartási kérelmét. Tájékozta-
tó hangzott el az EU Strukturális Alapokból elnyerhető pá-
lyázati lehetőségekről, valamint arról, hogy az Ister-Granum
Eurorégió részt vesz az „Utazás 2004” turisztikai kiállításon
és szakvásáron, az Esztergom által készített standon.

(Esztergom és Vidéke, 2004. febr.12)

ISTER-GRANUM hírek
Hidak az Ipolyon, teherkomp

Esztergom és Párkány között

(Muzslai) Na poslednom valnom zhromaždení Euroregiónu
Ister-Granum starostovia z pridružených obcí schválili pracov-
ný plán  Euroregiónu a zloženie pracovných komisií. Popri
predsedníctve bude pracovať osem odborných komisií v parit-
nom zastúpení 4-4 členov. Predsedami jednotlivých komisií sa
stali:

– Komisia vzdelávania a mládeže: János Manek, starosta
mesta Piliscsaba,

– Komisia pre rozvoj priemyslu a logistiky: István Török,
starosta mesta Lábatlan

– Komisia zdravotná a sociálna: József Miskolczi, starosta
obce Nyergesújfalu

– Komisia pre cudzinecký ruch: László Benkovics, starosta
obce Pilismarót

– Komisia kultúry: Zoltán Fekete, vicestarosta obce
Nýrovce 

– Komisia na ochranu prírody a životného prostredia:
Gabriel Mihalik, starosta obce Gbelce

– Komisia poľnohospodárstva: Tibor Tóth, starosta obce
Kravany

– Komisia pre rozvoj vidieka a dopravy: Gejza Nagy, pri-
mátor mesta Želiezovce.

Euroregión na podporuje výstavbu respektíve rekonštrukciu
mostov na štyroch miestach dolného toku Ipľa. Z hľadiska
dôležitosti na prvom mieste je most medzi Chľabou a
Ipolydamásdom, znovuvybudovanie bude stáť podľa predbežnej
kalkulácie 334 miliónov forintov. Na druhom mieste je most
medzi obcami Pastovce a Vámosmikola, odhad výdavkov 

činí 430 miliónov forintov. Pri Vyškovciach most vlastne exis-
tuje, ale pri obci Tésa z maďarskej strany bude treba upraviť
prístupovú cestu k mostu – výdavky budú stáť 48 miliónov forin-
tov. Medzi Malými Kosihami a Ipolytölgyesom bude treba vybu-
dovať nový most, už aj preto, lebo na maďarskej strane pôsobia
firmy, ktoré zápasia s nedostatkom pracovnej sily, a boli by
schopné zamestnať veľkú časť nezamestnaných na slovenskej
strane. Na mostoch cez Ipeľ sa predpokladá doprava s osobný-
mi autami a malými nákladnými autami do 3,5 tony.

Valné zhromaždenie prijalo aj uznesenie o zriadení priechodu
cez Dunaj medzi Lábatlanom a Kravianmi. Ľudí by prepravo-
vala kompa. 

Ďalej prijali koncepciu riešenia nákladnej kompy medzi
Ostrihomom a Štúrovom, resp. koncepciu logistickej zóny.
Priemyselné podniky v Ostrihome a Dorogu a ich okolí doposiaľ
realizujú prepravu po cestnej sieti. Nákladná kompa cez Dunaj
by umožnila týmto podnikom kombinovanú formu nákladnej
dopravy. Takéto riešenie je preferované aj Európskou úniou, a
umožnila by prepojenie prepojenie železničnej stanice v
Ostrihome, medzinárodného železničného uzla v Štúrove a
dunajského prístavu. Treba však vypracovať novú štúdiu do
konkurzu, nakoľko zo župy Komárom-Esztergom podobný plán
vypracovali aj v maďarskom Komárome, kde rátajú s nákladnou
kompou pri Almásfüzítő, a v prvom kole dostal podporu tento
projekt.

Valné zhromaždenie Euroregiónu podporilo aj požiadavku,
aby hraničný priechod Letkés-Salka fungoval nepretržite, t.j. 24
hodín denne.

Odzneli aj informácie o možnostiach čerpania zo štrukturál-
nych fondov EÚ a o tom, že Euroregión Ister-Granum sa zúčast-
ní výstavy „Utazás 2004” (Cestovanie 2004) v Budapešti, kde
prezentuje svoju ponuku cestovného ruchu v spoločnom stánku.

(Esztergom és Vidéke,12.február 2004)  

(Preklad: Lukács Žigmund) 

Správy ISTER-GRANUM
Mosty cez Ipeľ, nákladná kompa 

medzi Ostrihomom a Štúrovom
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A Párkányi Képzőművészkör két tagja mu-

tatkozott be alkotásaival az esztergomi kö-

zönségnek.  Február 27-én nyílt meg Kocsis

Ernő kiállítása a Sugár Galériában. Az ese-

mény házigazdája Kotz István, a Babits Mi-

hály Általános Iskola igazgatója volt, a ven-

dégeket Wieszt József , az Esztergomi Művé-

szek Céhének elnöke köszöntötte, az alkotót

pedig Dr. Csicsay Alajos, nyugalmazott ta-

nár, író mutatta be a megnyitó résztvevőinek.

Kocsis Ernő Párkányban született, jelenleg

Komáromban él és alkot. 1970-től rendszere-

sen kiállít itthon és külföldön. Festészettel,

grafikával, monumentális alkotásokkal és ka-

rikatúrával foglalkozik. Mérhetetlenül gaz-

dag életpályát tudhat magáénak, melyet ki-

tüntetések és nemzetközi díjak öveznek. 

Mi teszi leginkább próbára a tanárt, műbí-

rálót és festőművészt? Saját bevallása szerint

nagyon vigyáznia kell, hogy művein ne ér-

ződjék a tanítói szándék, vagyis az általa na-

ponta művelt didaktika. Munkái minden sab-

lontól mentesek, nem ismétli önmagát. Több

alkotásán fellelhető az égbolt, a világminden-

ségből felénk sugárzó fény, amely mindunta-

lan magával akar ragadni bennünket. Derűlá-

tása és sajátos egyéni humora nemcsak fest-

ményein, rajzain találhatók meg, hanem át-

hatják az írásait is.

Kocsis Ernő március 5-én már mint művé-

szettörténész ajánlotta  az érdeklődők figyel-

mébe Bugyács Sándor műveit az Esztergomi

Szabadidőközpont előcsarnokában. Rajzokat,

grafikákat, melyek az alkotó több éves kísér-

letezése, művészi megnyilvánulásának, ön-

maga   keresésének eredményei. Minden al-

kotásában érzékelhető sajátosan összeté-

veszthetetlen „kézirata”. Ma már méltán

mondhatjuk „bugyácsinak”, hiszen hűen

tökrözik az alkotó személyiségét. Szerény

ember, aki éles szemmel figyeli a körülötte

lévő világot, akaratlanul is görbe tükröt állít-

va embertársai elé. Bugyács Sándor figurái és

ötletes kompozíciói egy rendkívül sajátos vi-

lágszemlélet változatait mutatják be. Az ő vi-

lágában minden ember egy király, aki saját

maga próbál meg  dönteni sorsáról, életéről,

így alkotásai rólunk szólnak.  Játékos költe-

mények, selyempapírba csomagolt kritikák,

fanyar mosolyok hétköznapjainkról, kapcso-

latainkról. Kicsit groteszk megvilágításban,

de hát mi is sokszor azok vagyunk a „Nagy

élet” színpadán. Bugyács Sándor érett mű-

vész, amit hazai és nemzetközi elismertsége

is bizonyít. Csernus Ferenc, igazgató szerint

ezekkel a kiállításokkal gazdagítjuk, gyara-

pítjuk egymás kulturális életét. A hídon átse-

tálva, hol a jobb,  hol a bal parton találunk

szellemi táplálékra.       

Ági

Túlparti tárlataink

Séták a Dunaparton, az erdő sejtelmes zugaiban, csendes ut-
cákon, esős vagy éppen napsütéses időben. Ugye Önök is isme-
rik ezeket  a pillanatokat! Azonban nem mindenkinek adatik
meg a meghitt séták  festékkel és ecsettel való megörökítése.
Gergely Mária Terézia, az Udvardon élő és alkotó pedagógus a
kiválasztottak közé tartozik. Első önálló bemutatkozása több
mint tíz éve volt  Párkányban, azóta a képzőművészkör tagja.
Egy pályafutás kezdetét láthattuk akkor. Azóta is megmaradt a
természet iránti erős vonzalma. Elsősorban nem a tájak, inkább
a hangulatok, a lélekben lejátszódó folyamatok, érzelmek kö-
szönnek vissza a képekről. Lovak és angyalok, mint látomások,
meditációk. A művész szemével látott csodák kissé impresszio-
nista látásmódról tanúskodnak. Mária tíz év alatt megélt meg-
próbáltatásait követhetjük végig alkotásain. Talán ezért válik
meg tőlük olyan nehezen, hiszen mindegyik egy belső készte-
tésre született, hol bánatból, hol örömből. Ezek voltak igazi se-
gítőtársa „énje” felfedezésében és megismerésében. Szerinte a
rohanó, materialista, kemény küzdelemmel teli életünkben
szükségünk van egy világra, melyben kiteljesedhet egyénisé-
günk. Ahol a szép és a jó uralkodik. Minden megpróbáltatás
idővel a hasznunkra válik. A gyötrelmek után sokkal könnyebb
fellelni zord környezetünkben a csodákat. Mert ő azt allítja cso-
dák igenis vannak, csak meg kell azokat látni. Ö ezeket szeret-
né nekünk is megmutatni.

Meglelni önmagunkat
Prechádzky pri Dunaji, v tajomných zákutiach lesov, v

tichých uličkách v daždivom alebo slnečnom počasí. Určite aj
vám sú známe tieto chvíle! Avšak nie každému z nás je daná
možnosť farbou a štetcom zvečniť ich intimitu. Gergely Mária
Terézia, výtvarníčka a učiteľka žijúca v Dvoroch nad Žitavou
patrí medzi vyvolených. Širokej verejnosti sa poprvýkrat pred-
stavila pred viac ako destiatimi rokmi v Štúrove, odvtedy je
členkou klubu výtvarníkov. Mohli sme byť svedkami začiatku
úspešnej umeleckej dráhy. Za tie roky stále pretrváva silná
oddanosť prírode. Nie  predovšetkým  krajiny, ale skôr nálady,
duševné stavy, pocity schovávajú jednotlivé obrazy. Kone a
anjeli, vízie, meditácie. Zázraky svedčia o trochu impresionis-
tickom videní sveta. Mária počas desiatich rokov prešla mno-
hými skúškami, vývojom, ktorý je nám zrejmý aj z jej tvorby.
Možno práve preto sa s veľkými ťažkosťami vzdáva svojich diel,
veď každý jeden z nich sa zrodil na vnútorný popud, zo smútku
alebo z radosti. Boli jej nápomocní pri spoznaní vlastného
„ja". Je presvedčená, že v tomto materiálnom, ubehanom svete
plnom trvdého zápasu každý z nás potrebuje svoj vlastný svet,
v ktorom sa uplatní jeho osobnosť. Kde vládne dobro a krása.
Každá skúška je pre nás časom osožná, po trápeniach oveľa
ľahšie nájdeme v okolitom drsnom prostredí zázraky. Pretože
zázraky existujú, len ich treba uvidieť. A tieto chce aj nám
ukázať.    

Nájsť vlastný pokoj

Prvý marcový týždeň sa uskutočnili v Nových Zámkoch škol-
ské majstrovstvá okresu študentov vo volejbale. Naše mesto
reprezentovali študenti združenej strednej školy a gymnázia.
Osem zúčastnených družstiev odohralo vzájomné zápasy v
dvoch skupinách.Víťazi oboch skupín sa stretli vo finále, druhí
zo skupiny odohrali zápas o celkové tretie miesto.

Víťazom majstrovstiev okresu sa stalo družstvo Združenej
strednej školy v Štúrove v zložení: Jozef Arvaj (kapitán
družstva), Joachim Kiss, Zsolt Sztehlík, Dávid Mikecs, Gabriel

Kovács, Gergely Finta, Vojtech Tóth a Ákos Csonka.
Chlapci postupne porazili ZSŠ hotelových služieb a obchodu

Nové Zámky 2:0, ZSŠ Dvory nad Žitavou 2:1,Gymnázium Štú-
rovo 2:1 a vo finále jednoznačne Gymnázium Nové Zámky
2:0.Tretie miesto v turnaji obsadili chlapci zo ZSŠ Dvory nad
Žitavou, ktorí v zápase o tretie miesto porazili OA Šurany 2:0.

Chlapcom zo ZSŠ v Štúrove gratulujeme a želáme im, aby
úspešne reprezentovali školu aj na majstrovstvách kraja.

PaedDr.Jozef Nosál

Majstri okresu

Kocsis Ernő és Gergely Mária Valéria
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Itt a tavasz, a könyv ünnepe – a március.
A könyvek értékes szóval és képpel türel-
mesen és kitartóan kopogtatnak a tiszta
gyermekvilág és a már kissé kopottas fel-
nőtt világ ajtaján. Kapukat nyitnak a művé-
szetek és szépség felé, hogy a számítógé-
pes nemzedék a technika vívmányain kívül
szellemi táplálékhoz juthasson érzelmi vi-
lága fejlődésének érdekében. Ha szeret-
nénk, hogy gyermekünk szépen beszéljen,
a szép szóra kell tanítanunk. Ha szeretnénk,
hogy védje és óvja a természetet, meg kell
vele ismertetni szépségeit. Ha pedig azt
szeretnénk, hogy sokat olvasson, be kell őt
vezetni a könyvek birodalmába. A könyv-
tár bizonyul erre a legalkamasabbnak,
melynek mindennapjairól kérdeztem
Koday Zsuzsanna, igazgató asszonyt.

– Az elmúlt évben  1600-an látogatták
rendszeresen könyvtárunkat, s mi igyekez-
tünk megfelelni elvárásaiknak. Már tíz éve
a város támogatásával módunkban áll meg-
vásárolni  új könyveket, főleg ismeretter-
jesztő irodalmat és különböző lexikonokat.
Az olvasók igényei szerint válogatunk
boltjainkban, illetve újabban már az egyes
kiadók megkeresnek bennünket – úgy-
mond házhoz hozzák az újdonságogat.
Vannak, akik csak információkat keresnek.
Ebben is tudunk segíteni, az anyagot lemá-
soljuk a könyvekből, s így csak a fénymá-
solásért kell fizetni. Az internet használatá-
val is tudunk szolgálni előnyös áron,  ná-
lunk egy  perc csupán  egz korona, segítünk
a  főiskolai  tankönyvek megszerzésénél a
könyvtárak közti kölcsönző szolgálaton ke-
resztül. Márciusban egy héten keresztül in-
gyenes volt a beiratkozás. 

Mindennapi teendőinkhez tartozik még,
hogy csoportosítjuk, katalogizáljuk az új
könyveket. Szeretnénk áttérni  a számító-
gépes kölcsönzésre, s akkor majd a kataló-
gusok is feleslegessé válnak.  Napi statisz-

tikát készítünk, rendszerezzük a visszaho-
zott könyveket és megpróbáljuk  helyre-
hozni a bennük okozott károkat. Merthogy
ilyen  is van. Vagy mert  a ragasztás nem
elég minőségi, vagy pedig az olvasó úgy
gondolja, hogy néhány lapra szüksége van
a saját  otthonában. Egy fiatalember példá-
ul több mint két óráig böngészte a csillagá-
szati enciklopédiát, majd úgy döntött, hogy
harminc oldallal a zsebében távozik. Ezt
nem tudom megérteni. Iskolás korom óta
szeretem a könyveket, bár mostanság in-
kább a szórakozást keresem bennük, nem a
tanulmányaimat szolgálják. Az életemhez
tartoznak és megbotránkoztat az ilyen  vi-
selkedés. 

Párkányban tehát még emberközeli köl-
csönzés van, vagyis nem a számítógép, ha-
nem egy kedves könyvtáros hölgy segít el-
igazodni a termérdek polcon. Deméndi
Tünde így vélekedik foglalkozásáról:

– A könyv számomra egy szellemi ke-
nyér, ami mindig mellettem van. Bármikor
a kezembe vehetem, s így vegigkísér egész
életemben. Lehet szépirodalom vagy isme-
retterjesztő, sose tudni mikor válik hasz-
nomra és amellett megízesíti mindennapja-
imat. Gyermekkoromban mindig két szak-
mát jelöltem meg a kérdőíveken, az egész-
ségügyi nővért és a könyvtárost. Mi dön-
tött? Talán az, hogy a napköziből az utam
egyenesen a könyvtárba vezetett, mivel
édesanyám ott dolgozott. Szinte naponta
elolvastam egy új könyvet, vetélkedőkön
és író-olvasó találkozókon nőttem fel, s re-
mélem nem öregszem ki ebből a szenvedé-
lyemből. Úgy gondolom, hogy amikor az
ember idős korában egy bizonyos környe-
zethez van kötve, mert immobilis, a köny-
vek által még mindig eljuthat egy teljesen
más világba, ami elfeledteti vele bánatát,
baját, s örömet okoznak, megnyugvást köl-
csönöznek életünknek.

A gyermekosztályon a mindig jókedvű,
mosolygó Árendášová Erika várja a kis ol-
vasókat. Bár azt allítja néha szokott szo-
morkodni is.

– Olyankor nyúlok kedvenc írónőm,
Táňa Keleová-Vasilková könyvei után. Az
életről szólnak, a mindennapjainkról, így
rólam is. Kellemes felüdülés és máris tova-
tűnt a rossz kedvem. Egyébként gyermek-
koromban pincérnő szerettem volna lenni,
ami mérföldekre van a mostani foglalkozá-
somtól. Végül a poligráfia szakra jelent-
keztem, de azt abban az évben sajnos nem
nyitottak, így lettem én könyvtáros. Eleinte
bánkódtam, hogy nem sikerült az eredeti
elhatározásom, de a gyakorlat alatt lassan
megszerettem ezt a világot, a rendszert,
amelyben most már megtaláltam önmaga-
mat. És persze nagyon kedves feladat ver-
senyeket és vetélkedőket szervezni a gye-
rekek számára.  Hálásak és aranyosak.”

És mit szól mindehhez egy olvasó,
Menyhárt Tibor, Tardoskeddről?

– Párkányban nőttem fel, s gyermekko-
romban hetente kétszer látogattam el ide.
Most már nem itt élek, így a látogatásaim is
ritkábbak, főleg télen. Viszont nagyon szí-
vesen járok vissza, mert bizton állíthatom,
hogy ez a könyvtár az egyik legjobban fel-
szerelt a járásunkban. Folyamatosan tanu-
lok, így a könyvek életem szerves részei.
Bár a szórakozást a Sci-fikben keresem
leginkább,  szeretem a romantikát is és
mindent, ami feltölt, újat nyújt. Ajánlom
mindenki figyelmébe az olvasást, hiszen
minél többet tudunk, annál értékesebb em-
berek vagyunk!”

Ha szeretnének meggyőződni szavai hi-
telességéről, látogassanak el Önök is a
könyvek birodalmába. De ne csak március-
ban tegyenek így. A  könyvek meghálálják
szeretetünket.  

– Ági– 

Én olvasok, te olvasol, mi olvasunk ... vagy mégsem?

Március 2-án, kedden látogatta meg a budapesti Szépművésze-
ti Múzeumban a Monet és társai c. kiállítást a 200 000-ik látoga-
tó, akit Hiller István, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere egz
párizsi úttal ajándékozott meg. A következő kis történet azonban a
200 001-ik látógatóról szól.

A Párkányi Képzőművészkör és barátai Dr.Gerstner István in-
dítványozására indultak el az impresszionizmus felé. Kellemes időt
ígért a napsütéses márciusi reggel. Viszont a tény, hogy nem sike-
rült elővételben jegyet vásárolni hideg zuhanyként hatott az útra
kész társaságra. Ám nem hátráltunk meg, elindultunk, bár nem a
megszokott útvonalon, hiszen azt elmosta a csőtörés. A szentedrei
úton való  élményutazás után jött a következő csapás. Hosszú kí-
gyózó négyes sor a Szépművészeti Múzeum előtt. Torz mosoly ay
arcokon, de beálltunk.  Azért jöttünk, hogy lássunk, vagy nem?!
Gergely Mária vezetésével pozitív gondolkodást gyakorultunk,
fagytunk, éheztünk, de a sor csak nem akart megmozdulni. Több
mint egy óra és egy nagyobb csoport bejutása után megindult a
jéggé fagyott tömeg és mérföldeknek tetsző 15 métert haladtunk is
előre. A csoport magja – tapasztalt képzőművészek – cserkészútra
indult. Hátha vannak kiskapuk?!  A többiek perec,  illetve egyébb

„frissítők” után rohangáltak vagy türelmesen fogyasztották az ott-
hon bekészített elemózsiát, amikor a jelenlévők figyelmét egy ma-
gas úriember keltette fel. A kígyózó sor mellett haladva valamit ki-
abált. Mi nem értettük. Aztán egy ismerős alak rohant le a múze-
um lépcsőzetén s karját hevesen mozgatva integett. Nekünk? Ki
ez? S vajon hova szalad Lábik János bácsi? „Jó napot kívánok!
Önök a párkányi csoport tagjai? Amennyiben igen, tessenek követ-
ni, Önök a miniszter vendégei egy látogatás erejéig.”  Ez biztos,
hogy nekünk szól? Mindegy, azt mondták menjünk, hát mentünk,
sőt szaladtunk! Értetlenül megkerültük értetlenül felénk tekintő vá-
rakozó sorstársainkat és néhány pillanat múlva benn voltunk Mo-
net és társai között. Reflektor, kamera, miniszter, János bácsi! El-
telt jó néhány perc mire értelmes kifejezést kapott addig ámuló-bá-
muló arcunk. S láss csodát, szerencsénk volt! Lábik János, a Pár-
kányi Képzőművészkör elnöke lett a kiállítás 200 001-ik látogató-
ja, aki rögtön elpanaszolta a jókívánságait kifejező miniszter úr-
nak, hogy a csoport többi tagja kint várakozik. Így lettünk mi, pár-
kányiak, a miniszter vendégei János bácsi jóvoltából.  Köszönjük
szépen, a tárlat csodálatos volt! 

–Ági– (Új Szó, 2004. március 18) 

Monet és 200 001-ik társa
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Opäť je tu jar a s ňou aj tradičný svia-
tok knihy – marec. Knihy hodnotným
umeleckým slovom a obrazom  trpezlivo a
vytrvalo klopú na dvere nepopísaného
detského a už trocha popísaného sveta
dospelých. Otvárajú brány k umeniu a
kráse, aby ľudia počítačovej generácie
dostali okrem technických zázrakov
nášho storočia aj duchovnú potravu pre
svoj citový svet. Keď chceme, aby dieťa
pekne rozprávalo, mali by sme ho naučiť
veľa pekných slov. Keď chceme, aby chrá-
nilo prírodu, mali by sme ho do nej čo
najčastejšie vodiť. Keď chceme, aby veľa
čítalo, mali by sme mu ukázať cestu do
ríše kníh. Najvhodnejšou ustanovizňou
pre tento účel je knižnica, kde prostred-
níctvom knižného fondu otvárajú brány k
vzdelanosti a  zábave. Z každodennej čin-
nosti knižnice sa spovedala riaditeľka,
Zuzana Kodayová. 

Vlani  našu knižnicu navštevovalo pra-
videlne 1600 čitateľov a my sme sa snažili
vyjsť im v ústrety. Už desať rokov  pomo-
cou mesta sa nám darí dopĺňať knižný
fond novými výchovno-vzdelávacími
encyklopédiami a lexikónmi. Tieto
vyberáme podľa želaní čitateľov, hoci v
poslednej dobe nás vyhľadávajú aj vyda-
vatelia – knižné novinky nám prinesú až
do domu. Sú aj takí, ktorí hľadajú len
určité informácie, v čom im samozrejme
môžeme pomôcť. Zhotovíme fotokópiu
hľadaného textu a takto platia len za túto
službu. Ponúkame možnosť používania
internetu za výhodných cenových podmie-
nok, 1 Sk za 1 minútu, pomáhame vysoko-
školským študentom pomocou medzik-
nižničnej výpožičnej služby. Každoročne
v priebehu jedného marcového týždňa je
zápis  zdarma. Čo ešte každodenne robí-
me? Triedime a katalogizujeme nové

knihy,  ale chceli by sme prejsť na počí-
tačové spracovanie, potom aj katalógy
budú zbytočné. Pripravujeme denné šta-
tistiky, ukladáme vrátené knihy a skúša-
me napraviť škody, ktoré v nich niektorí
čitatelia spôsobujú. Lebo aj toto existuje.
Buď je nekvalitné lepenie alebo vážený
návštevník zmyslí, že niektoré stránky
potrebuje mať za každú cenu doma. Šam-
piónom je mladík, ktorý sa po niekoľko
hodinovom študovaní astrologickej
encyklopédie rozhodol, že odíde s tridsia-
timi stranami vo vrecku. Toto nepocho-
pím. Od školských rokov mám rada knihy,
hoci teraz v nich hľadám skôr zábavu.
Patria k môjmu životu a pohoršuje ma
takéto správanie.

V Štúrove zatiaľ prebieha požičiavanie
v priamom kontakte s čitateľom, teda nie
prostredníctvom počítača. Pri hľadaní v
nespočetnom množstve políc nás zorien-
tujú milé knihovníčky. Jednou z nich je
Tünde Deméndiová:

– Kniha je pre mňa duchovným chle-
bom, ktorý je stále pri mne. Hocikedy si
ju môžem zobrať do ruky a takto sa stáva
sprievodcom celého môjho života .Môže
to byť krásna literatúra alebo odborná,
nikdy neviem kedy mi budú informácie z
nej osožné. V detstve som do rôznych
dotazníkov uvádzala vždy dve profesie,
zdravotnú sestru a knihovníčku. Čo roz-
hodlo? Z družiny som rovno chodila do
knižnice v Nových Zámkoch, kde praco-
vala moja mamička. Skoro denne som
prečítala jednu knižku, vyrastala som v
kvízoch a besedách so spisovateľmi a
dúfam, že z nich nikdy nevyrastiem.
Myslím si,  ak je človek v starobe pripú-
taný k určitému miestu, napr. kvôli immo-
bilite, prostredníctvom kníh má ešte stále
možnosť preniesť sa do iného sveta,

zabudnúť na svoje starosti a žiaľ, a v číta-
ní nájsť radosť a uspokojenie.”

Na detskom oddelení mladých čitateľov
víta vždy usmiata Erika Árendášová.
Hoci tvrdí, že aj ona býva niekedy smut-
ná.

– Vtedy siahnem po knižke mojej
obľúbenej autorky, Táni Keleovej-
Vasilkovej. Sú o našom každodennom
živote a tak trochu aj o mne. Je to príjem-
né oživenie a hneď je zlá nálada preč. V
detstve som chcela byť čašníčkou, čo je
na míle vzdialené od môjho terajšieho
povolania. Nakoniec som sa prihlásila na
polygrafiu, ale v tom roku tento odbor
neotvárali. Takto som sa stala knihovníč-
kou. Zo začiatku som  bola zúfalá, že sa
mi nepodaril pôvodný zámer, len na praxi
som si obľúbila tento svet, systém, v kto-
rom som sa už našla. A samozrejme, je
veľmi milou úlohou pripravovať deti pre
nich súťaže, kvízy. Sú úprimne vďačné.

A na záver mienka jedného čitateľa,
Tibora Menyhárta z Tvrdošoviec.

– Vyrastal som v Štúrove a vtedy som
sem chodil týždenne dvakrát. Teraz sú
moje návštevy zriedkavejšie, najmä v
zime. Ale chodím sem veľmi rád, pretože
v novozámockom  okrese je to jedna z
najlepších knižníc, čo sa výberu týka.
Priebežne sa učím, takže knihy sú orga-
nickou súčasťou môjho života. Zábavu
hľadám vo vedecko-fantastických romá-
noch, ale čítam aj romantické knihy a
všetko, čo ma naplní a prinesie nový
zážitok. Každému odporúčam čítanie,
lebo s vedomosťami človeka vzrastá aj
jeho hodnota!”

Ak si chcete overiť pravdivosť jeho slov,
príďte sa presvedčiť, a nielen v marci.
Majte knihy radi, odvďačia sa vám. 

– Ági– 

Ja čítam, ty čítaš, my čítame ... alebo nie?

„Pozri na steny, na ktorých sú mokré fľaky, alebo na kame-
ne nerovnomernej farby. Ak musíš vymyslieť nejaké pozadie,
nájdeš v nich podobnosť s božskými krajinami.” (rozhovor
Boticelliho a Leonarda)

12. marca bola otvorená v galérii výstava z tvorby Tamása
Kopasza, výtvarníka z Budapešti.  Vernisáž bola úvodným
podujatím Balassiho kultúrnych dní. Diela a autora predstavil
výtvarník József Gaál, ktorý uviedol prítomných do sveta vyše
storočnej abstraktnej maľby a svoj príhovor ukončil akustickou
poémou. Kopasz Tamás chodí svojou individuálnou cestou, ale
nemôžeme ho považovať za individualistu. Organickosť jeho
obrazov vytvára samostatný medzník vo výtvarnom umení 80-
tych rokov. Kultivuje individuálnu piktúru, ktorá sa živí z osob-
ných zážitkov. V jeho obrazoch nachádzame množstvo psycho-
gramov, ideogramov a piktogramov. 

– Ági –

„Tekints olyan falakra, amelyeken nedvességfoltokat látsz,
vagy kövekre, amelyeknek egyenetlen a színe. Ha valamilyen
hátteret kell kitalálnod, isteni tájakhoz való hasonlatosságot
láthatsz ezekben.” (Boticelli és Leonardo beszélgetése)

Március 12-én nyílt meg a városi galériában Kopasz Tamás,
Munkácsy-díjas képzőművész kiállítása. A rendezvény a Ba-
lassi Kulturális Napok része, s egyben nyitó rendezvénye volt.
A műveket és az alkotót Gaál József, Munkácsy-díjas képző-
művész mutatta be, aki elkalauzolt az immár 100 éves abszt-
rakt festészet világába, s mondanivalóját akusztikus költe-
ménnyel fejezte be. Kopasz Tamás egyedi utat jár, de nem te-
kinthető egyedülinek és előzmény nélkülinek. Képei szerves-
sége azonban önálló stációt jelent a nyolcvanas évek képző-
művészetében. Személyes élményekből táplálkozó egyedi pik-
túrát művel. Pszichogrammák, ideogrammák, piktogrammák
sokasága.

Isteni tájakon Božské krajiny

Nasledujúca výstava – következő kiállítás:
7 -25. apríl 2004   

ARTTEX – Klub textilných výtvarníkov Bratislava – netkané textílie
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A 2003-as év a Csemadok életében or-
szágos viszonylatban az útkeresés, tiszt-
újítás, programalkotás éve volt. Az egész
elmúlt éven átívelő viták, egyeztetések,
munka ideje volt ez. Szakbizottságok
alakultak területi leosztásban, hogy min-
denki eljuttathassa javaslatát, elképzelé-
sét a jövőt illetően. 

Az érsekújvári területi választmány terü-
leti konferenciáját március 22-én tartotta,
mely szintén tisztújító volt. Csicsay Alajos
lemondott TV elnöki posztjáról, a konfe-
rencia Dániel Erzsébetet választotta a TV
élére. Alapszervezetünket a területi választ-
mányban továbbra is Belák Ádám és Búcsi
Teréz képviseli. A konferencia megválasz-
totta az országos közgyűlés küldötteit is. A
Csemadok Országos Tanácsa március 9-i
ülésén döntött arról, hogy az országos köz-
gyűlést kétszerre tartja meg, mégpedig má-
jus 31-én Pozsonyban tisztújító közgyűlést,
majd november 8-án Udvardon alapsza-
bály módosító és programalkotó közgyű-
lést tart. A tisztújító közgyűlés a Csemadok
országos elnökévé Száraz Józsefet válasz-
totta, alelnökeivé Mézes Rudolfot, Köteles
Lászlót és Szvorák Zsuzsát, az ellenőrző
bizottság elnökévé Rózsa Ernőt. Ezt köve-
tően a július 4-én Füleken tartott OT létre-
hozta a programalkotó és alapszabály-mó-
dosító bizottságokat, melyek feladatul kap-
ták megfelelő anyag elkészítését és előter-
jesztését az őszi OK-ig. Remélem az egész
évi munka nem volt hiábavaló, az ötletek,
javaslatok nem sikkadnak el és a kor köve-
telményeihez alkalmazkodva, megújul a te-
vékenység a Csemadok minden szervezeti
szintjén.

Az alapszervezet múlt évi tevékenységét
hagyományaihoz híven a január 18-án
megrendezett 35. Magyar Bállal kezdte,
majd márciusban a Balassi Bálint Kulturá-
lis Napok következtek, melyet március 5-
én a Városi Galériában nyitottunk meg egy
nagyon szép és tájainkon ritkán látható ki-
állítással. Ugyanazon a napon Gál János
irodalmi estjén lelket melengető pillanatok
részesei lehettünk. Március 14-én az ünne-
pi megemlékezést a szabadságharc évfor-
dulóján az Ady Endre Alapiskolában kezd-
tük, ahol Kossuth Lajos emléke előtt tiszte-
legtünk, majd az államalapítás emlékére ál-
lított oszlopot koszorúztuk meg a város Fő
utcáján. Az ünnepi emlékest szónoka
Duray Miklós, az MKP alelnöke volt, vala-
mint Farkas Géza, Magyarország pozsonyi
nagykövetségéről. A kultúrműsorban fellé-
pett Juhász Gyula versmondó, a Szivár-
vány énekkar, Sotkovszky Lajos és Zsapka
Attila pedig megzenésített verseket adtak
elő. Nagy öröm a rendezőknek, hogy évek
óta telt házzal emlékezhetünk történelmünk
jelentős eseményére. Március 15-én Po-

zsonyban együtt ünnepeltük a felvidéki
magyarsággal a Petőfi-szobor felújítását,
amikor egy autóbusznyi Csemadok-taggal
részt vettünk a szoboravató megható és fel-
emelő eseményén.

A kulturális napok keretében került be-
mutatásra a „Valami Amerika” című ma-
gyar film. A visszhangokból ítélve, aki
megnézte nem bánta meg, mert jól szóra-
kozott. Záró rendezvényünk március 24-én
Filó Katalin figyelemfelkeltő előadása volt,
„Út Európába” címmel. Az előadó új és rit-
kán emlegetett nézőpontokból vizsgálta
Európai Uniós tagságunk lehetséges követ-
kezményeit. A Balassi Napok társrendezői
voltak: a területi választmány, a városi mű-
velődési központ, s a változatos programot
a városi önkormányzat anyagi támogatása
tette lehetővé.

Nagyon értékes, tájékoztató jellegű kon-
ferenciára kaptunk meghívót május 30-án.
A nánai önkormányzat és a Limes-
Anavum Regionális Kulturális Társulás
„Európai útravaló” címmel tartott összejö-
vetelének célja a tájékoztatás, segítségnyúj-
tás volt, ill. a kapcsolatteremtési lehetősé-
gek ismertetése.

Július 9-én és szeptember 19-én a terüle-
ti választmány Párkányban tartotta ülését,
ahol az elmúlt időszak tevékenységét érté-
kelték és a régiót érintő változásokról, fel-
adatokról tárgyaltak.

Október 18-án a Limes-Anavum, a mű-
velődési központ és az alapszervezet szer-
vezésében került sor a párkányi csata 320.
évfordulója alkalmából rendezett történel-
mi konferenciára. A sok érdekes történelmi
témájú előadás méltó befejezése volt „Az
éden elvesztése” című Rákóczi Ferenc em-
lékműsor, Boráros Imre előadásában.

A különböző közgyűlésekben, konferen-
ciákban bővelkedő évet a VI. Regionális
Konferencia zárta november 21-22-én a
budapesti Magyar Kultúra Házában. Az el-
ső napon az intézmények – az Illyés Köz-
alapítvány, Rákóczi Szövetség, Duna TV,
HTMH, OTP Bank, Szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeuma – bemutatkozása volt
napirenden. A második napon a kerületi
kulturális bizottság elnökétől, valamint a
regionális művelődési központ igazgatójá-
tól kaptunk tájékoztatást az intézményesí-
tett kultúra helyzetéről régiónkban. Délután
a Csemadok országos elnöke Száraz József
beszélt elképzeléseiről, terveiről, arról,
hogy merre kellene tartani a Csemadoknak
az új körülmények között.

December 8-án író-olvasó találkozóra
került sor a Csemadok-házban az I.
Szlovákiai Magyar Könyvfesztivál kereté-
ben. A találkozó vendége Csicsay Alajos és
Pénzes István írók voltak. A rendezvényt a
Szövetség a Közös Célokért, a Könyvszak-

mai Szövetség és a Csemadok területi vá-
lasztmánya szervezte.

Az alapszervezet öntevékeny csoportjai
elismerésre méltóan dolgoztak 2003-ban is.
A Színkör az év folyamán négy alkalom-
mal mutatta be „Örökzöld melódiák” című
zenés összeállítását, mégpedig január 18-
án a Magyar Bálban, július 19-én Barcson
és szeptember 14-én a somorjai városna-
pon. A színjátszó csoport és az énekkar is
részt vettek július 19-én a Rákóczi Szövet-
ség barcsi találkozóján, amelyet a Rákóczi-
szabadságharc kitörésének 300. évforduló-
ja alkalmából rendeztek. Úgy a szabadtéri
program keretében, mind az esti gálamű-
sorban bemutatkozott mindkét együtte-
sünk. 

Különösen gazdag évadot zárt az Szivár-
vány énekkar, ugyanis 16 fellépést tudhat
maga mögött az együttes. Mégpedig: Feb-
ruár 3 – évzáró, Március 14 – 1848-as em-
lékest, Április 11 és május 24 – Kövesd –
Gyurcsó Napok, illetve az Orbán-napi ün-
nepségen és szentmisén, Június 27 – saját
szórakozására, Július 13 – Esztergom –
Ister Granum Népművészeti Fesztivál, Júli-
us 19 – Barcs, Szeptember 26 – Párkány –
Városnapok, November 4 – VMK – nyug-
díjasok találkozója, November 14 – Eszter-
gom – a tűzkárosultak megsegítésére szer-
vezett jótékonysági koncerten, November
30 – imadélután a szalkai templomban. A
karácsonyi ünnepkör keretében négy fellé-
pése volt az énekkarnak: December 20-án a
lelédi öregotthonban megható kedvesség-
gel és szeretettel köszönték meg az idős
emberek az előadást és az ajándékokat. De-
cember 21-én az ebedi templomban, majd
délben a párkányi református templomban
adták elő karácsonyi műsorukat, december
22-én pedig a Csemadok-házban karácso-
nyi koncerttel zárták egész évi tevékenysé-
güket, ahol családtagjaiknak, szeretteiknek,
barátaiknak adtak keresztmetszetet a 2003-
as évben betanult művekből. Az év elején
az énekkar készített egy húszperces bemu-
tatkozó kazettát is.

A múlt évben is próbálkoztunk pályáza-
tok útján pénzhez jutni, ami egyre nehe-
zebb. Sikertelen volt pályázatunk az Illyés
Alapítványnál, ahol a Csemadok-ház bőví-
téséhez szerettünk volna támogatást szerez-
ni. Köszönettel tartozunk viszont az
Elektro Demar cégnek, amely 13 340 koro-
na értékű munkát végzett el a házon díj-
mentesen..

A városi önkormányzat a Balassi Napok
rendezvénysorozatát és a barcsi fellépés le-
hetőségét teremtette meg pénzbeli támoga-
tásával. Köszönetünket fejezzük ki a testü-
letnek, hogy segítséget nyújtott az énekkar
ruhatárának felújításához is. A Párkány és
Vidéke Kulturális Társulás szintén a barcsi

A Csemadok párkányi alapszervezete

2003. évi tevékenysége
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Americká obchodná komora v SR má krásnu tradíciu. Každý
rok pri príležitosti Ďakyvzdania udeľuje jednorázovú finančnú
podporu rozličným mimovládnym organizáciám a občianskym
združeniam.

Nominovaných bolo viac ako 40 organizácií, z toho vybrali
13 občianskych združení. S radosťou sme prijali správu, že
medzi nimi bolo aj Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym a
kombinovaným postihnutím DUNAJ zo Štúrova.

Na naše milé prekvapenie sme boli pozvaní na tlačovú konfe-
renciu, ktorá sa konala v Bratislave v hoteli Danube.
Slávnostne nám oznámili, že dostaneme charitatívny dar v hod-
note 40 000 Sk – tlačiareň a kopírovací stroj, čo nám veľmi
pomôže pri poskytovaní informácií našim členom.

Ďalším prekvapením bolo, keď 30.januára 2004 výkonný ria-
diteľ Americkej obchodnej komory v SR p. Jake Slegers a p.
Vančová doniesli osobne do Štúrova tento veľkolepý dar pre
naše združenie.

Vážime si to a ďakujeme, že sme mohli byť medzi vybratými
občianskymi združeniami. Pomáhať ľuďom, ktorí to najviac
potrebujú je takto podstatne ľahšie. Jake Slegers sa vyjadril, že
zo všetkých činností, ktoré vyvíja Americká obchodná komora je
jeho srdcu najbližšia táto sponzorská činnosť.

Ďakujeme.
Terézia Szűcsová

Veľkodušný dar 
A Szlovákiában működő Amerikai Kereskedelmi Kamara ne-

mes hagyományai közé tartozik, hogy Hálaadás napján egysze-
ri anyagi támogatásban részesít külömböző polgári szervezete-
ket.

Idén több mint negyven szervezet, társulás pályázott, ezért
nagy-nagy örömünkre szolgált, mikor megtudtuk, hogy szerve-
zetünk – a DUNAJ társulás – , melynek célja mentálisan sérült
embertársaink megsegítése, a kiválasztottak között szerepel.

További kellemes meglepetésként ért bennünket, hogy a po-
zsonyi Hotel Danube szállodában megtartott sajtókonferenciára
is meghívtak, ahol közölték velünk, hogy a nekünk szánt jóté-
konysági juttatás egy fénymásoló és egy nyomda negyvenezer
korona értékben. Ezeket szervezetünk már régen hiányolta, hisz
segítségükkel tagtársainkat könnyebben tudjuk tájékoztatni az
őket érintő kérdésekről.

Még nagyobb volt a meglepetés, amikor a Kereskedelmi Ka-
mara ügyvezető igazgatója Jake Slegers és Vančová asszony
személyesen hozták el a fénymásolót és nyomtatót Párkányba.
Nagyra becsüljük az ajándékot, hisz ígz még hatékonyabban tu-
dunk majd segíteni a rászorulóknak. Az átadáskor Jake Slegers
úr hangsúlyozta, hogy a szervezetük által végzett sokrétű tevé-
kenység közül szívéhez legközelebb a jótékonykodás, a rászo-
rulók megsegítése áll. Köszönjük.

Szűcs Terézia (Ford: Lukács Zsigmond)

Nagylelkű támogatás

Vannak gyerekek, akik a szünidejüket évről-évre a Szabadidőköz-
pont által meghirdetett táborokban töltik. A mostani tavaszi szünet-
re is sokan választották az egyhetes sítábort Liptószentmiklóson. A
kisebbekre is gondoltunk, számukra 

„Tom és Jerry” helyi napközitábort szerveztünk. Ezen kívül min-
den nap különböző rendezvényekkel vártuk az aktív pihenésre vá-
gyó gyerekeket. Hétfőn az érdeklődők saját kezűleg készíthettek
ajándékot édesanyjuknak Nőnapra. Kedden az olvasni szerető gye-
rekek mérhették össze tudásukat gyorsolvasásban. Szerdán Erzsi né-
ni várta az ínyenceket egy közös sütésre. A csütörtök  a sportolás je-

gyében telt, az asztalitenisz kedvelői töltöttek el nálunk egy vidám
délutánt. Pénteken a nagy sikerű Gyűrűk Ura – trilógia egyik epi-
zódját izgulhatták végig a film rajongói. Szombaton az Esztergom
közelében lévő Sátorkőpuszta-i kristálybarlang megtekintésével bú-
csúztunk a szünettől. 

Az idő rohan, hamarosan itt a Húsvéti szünet. A Szabadidőköz-
pont ismét változatos programokkal készül. 2004-es év turistaidé-
nyét a március 20-án megrendezésre kerülő „100 tavaszi kilométer”
túrával indítjuk.

Niektoré deti si prázdniny bez  „centráckych” podujatí ani
nevedia predstaviť. Medzi tie najlákavejšie patril týždňový lyžiar-
sky tábor v Liptovskom Mikuláši. Pre menšie deti, ktoré zostali
počas prázdnin doma, centrum uskutočnilo mestský tábor Tom a
Jerry. Súbežne s táborom sa organizovali denne rôzne príležitost-
né podujatia ako Pozdravy a darčeky pre mamičky k MDŽ, Súťaž
v rýchlom čítaní, Prázdninové maškrty s tetou Betkou, Stolný tenis
pre každého a Piatková videotéka. Bodkou za jarnými prázdnina-
mi bol jednodňový výlet do jaskyne Sátorkőpuszta pri Ostrihome,
dňa 13. marca 2004.

Čas letí a onedlho tu máme prvý jarný deň a  s ním aj veľkono-
čné prázdniny. CVČ má opäť v ponuke pestrý program, ktorý odš-
tartuje podujatím 100 jarných kilometrov, dňa 20. marca a tým
slávnostne otvorí turistickú sezónu 2004. –m–

költségek fedezéséhez járult hozzá. Meg-
köszönjük Bernáth Edit asszony kedves
gesztusát, aki már több éve fedezi a márci-
usi emlékest vendégeinek vacsoraköltsé-
gét. Megemlítem még, hogy a Zahovay-
hagyatékból szlovák és magyar könyveket
kapott könyvtárunk. Köszönjük, hogy ránk
gondoltak.

A nemrégen megnyílt OTP Bank helyi
fiókja felajánlotta támogatási szándékát, re-
méljük gyümölcsöző kapcsolat elébe né-
zünk. Természetesen nem hagyhatjuk ki a
felsorolásból a Szövetség a Közös Célokért

szervezetét sem, mert az iroda bérleti díjá-
val nagyban hozzájárul a Csemadok-ház
fenntartási költségeinek térítéséhez. Nélkü-
lük nem tudnánk működtetni a házat. Vé-
gül, de nem utolsó sorban köszönetet mon-
dok a VMK igazgatójának és alkalmazotta-
inak, hogy minden alkalommal segítsé-
günkre vannak rendezvényeink sikeres le-
bonyolításában.

2004-ben szeretnénk pontosítani tagnyil-
vántartásunkat, mert sokan lakhelyet vál-
toztattak, elköltöztek a városból vagy el-
hunytak. Ehhez kérnénk tagjaink segítségét

– ha változott a lakhelyük kérjük jelentsék
be. Az elköltözések miatt vélhetően csök-
ken a taglétszámunk, ezért jó lenne, ha kör-
nyezetükből új tagok beszervezésével pó-
tolhatnánk a csökkenést. Mert nemzeti kul-
túránk, anyanyelvünk és hagyományaink
megőrzése, megtartása kiemelt feladata
kell legyen szövetségünknek. 2004-ben kí-
vánok jó egészséget minden kedves kultúr-
társnak és remélem, hogy az év folyamán
gyakran találkozunk majd rendezvényein-
ken.

Boócz Mária, az alapszervezet elnöke

Tavaszi szünet a Szabadidő-központtal

Jarné prázdniny v CVČ
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Az önkormányzatoknak az EU-csatla-
kozás után számos környezetvédelmi fel-
adattal kell megbírkózniuk. Ezek közül a
legfontosabb a szelektív hulladékgyűjtés,
az illegális szemétlerakatok felszámolása
és új szennyvíztisztítók létesítése. A tér-
ség szelektív hulladékgyűjtéséről Godó
Istánnal, a párkányi Közterületfenntartó
Vállalat (TSM) szakreferensével beszél-
gettem. Ennek alapján született ez a cikk.

Párkányban a szelektív hulladékgyűj-
tést kísérletképpen még tavaly bevezet-
ték, 2004 január 1-től viszont már hivata-
losan is létezik. 2003-ban 4,5 tonna pa-
pírhulladékot, három tonnányi műanyag
flakont (PET), 2,7 tonna rongyot, nyolc
tonnányi üveget, 700 liter olajat és 800
kiló akkumulátort gyűjtöttek össze. Álla-
mi támogatással tavaly sikerült beszerez-
ni egy prést, amely segítségével az elkü-
lönített  hulladékot – főleg papírt, ron-
gyot és műanyag flakonokat – a hatéko-
nyabb szállítás érdeköben bálákba prése-
lik. A hulladékpapírt és a rongyot a helyi
papírgyárban hasznosítják, a műanyagot
a gútai Sledge Slovakia Kft. veszi át tő-
lük. A begyűjtött üveg hasznosítása a
mintegy 200 kilométerre található nem-

sovái Skloobal üveggyárban történik Te-
kintettel a nagy távolságra a fuvarköltség
megtérülése érdekben legalább hat ton-
nányi üveghulladékot kell Nemsovára
szállítaniuk.

Párkányon kívül a város vonzáskörze-
téhez tartozó településeken szelektív hul-
ladékgyűjtés egyelőre nem létezik. A be-
gyűjtött hulladékot további hasznosítás
nélkül a nánai szemétlerakóba szállítják.
Párkány is csak részben felel meg a sze-
lektív hulladékgyűjtés feltételeinek, hi-
szen csupán tíz 1,5 köbméteres konténer
áll rendelkezésre. Emellett a lakosság az
általa összegyűjtött hulladékot közvetle-
nül a cég udvarára is szállíthatja. A sze-
lektív hulladékgyűjtés feltételeinek javí-
tása érdekében fogalmazódott meg a
MSzV berkeiben az elképzelés, amely
szerint össze kellene fogni a térség tele-
püléseit. A kezdeményezést siker koro-
názta, felhívásukhoz Muzsla, Ebed,
Nána, Kőhidgyarmat, Bény, Kéménd,
Szalka, Kiskeszi és Gramkövesd csatla-
kozott. Ezeken a településeken Párkányt
is beleértve hozzávetőleg 23,6 ezer em-
ber él. A települések egy közös pályáza-
tot nyújtottak be a környezetvédelmi tár-

cához, amelynek segítségével 114 darab
konténert szeretnének vásárolni. Ebből
95-öt, mintegy 860 ezer korona értékben,
állami támogatásból. A pályázat sikeres
elbírálása esetén, illetve az említet 114
konténer kihelyezésével megteremtődné-
nek a szelektív hulladékgyűjtés feltételei.
Az elképzelés szerint a Párkányban és a
felsorolt falvakban begyűjtött, elkülöní-
tett hulladékot tovább osztályoznák és
hasznosítanák. Kezdetben az egész tér-
ségből hulladékpapírt, rongyot, üveget,
műanyag flakonokat és PE fóliát,
Tetrapack jellegű csomagolóanyagot, ak-
kumulátorokat és elhasznált olajat külö-
nítenék el. Az előzetes becslések szerint
ezekből évente a következő mennyiségre
lehet számítani: huladákpapír 80, rongy
10, üveg 15, műanyag flakon 5, PE fólia
3, tetrapack, akkumulátorok és olaj egy-
egy tonna. A hulladék ideiglenes tárolá-
sához és osztályozásához a párkányi lak-
tanya területén ideális feltételeket lehet-
ne kialakítani. A MSzV vezetése re-
ménykedik, hogy a párkányi önkormány-
zatnak sikerül megszereznie a laktanya
területét erre a célra.

Oravetz Ferenc

Szelektív hulladékgyűjtés

Február 27-én a VMK nagytermében
egy olyan kulturális eseményen vehet-
tünk részt, amelyen jól megfértek egy-
más mellett megzenésített versek, tánc-
ház, borkóstoló és a cserkészet. A szer-
vezés mikéntjéről kérdeztem Madocsai
Szilárdot, a Varjos Együttes vezetőjét. 

– Ősszel zenekarotok névváltoztatá-
son ment keresztül, a Tücsökből Varjos
lett. Mi történt azóta?

– Komoly változáson ment keresztül a
zenekar – a névváltoztatás fordulópont
volt. Féltünk tőle, hogyan fogja a közön-
ség a változást fogadni, hiszen 17 éven
keresztül viseltük ezt a nevet. Szerencsére
az emberek felfigyeltek rá, hogy itt valami
pozitív dolog történt. Tulajdonképpen el-
értük a célunkat – sok meghívásunk van a

Felvidéken és Magyarországon is.
– Szerepeltetek Párkányban a név-

változtatás után?
– Nem. Éppen ezért szerveztük ezt a

rendezvényt, mert úgy vettük észre, hogy
van igény az ilyenfajta művelődésre.
Kéménden viszont több alkalommal is ját-
szottunk táncházat. Szívesen járunk ide
mert jó ott  a hangulat. A Vasvirág gyer-
mek táncegyüttest is mi kísérjük. Leg-
utóbb február 22-én játszottunk nekik,
amikor a Bölcsőtől-bölcsőig című műso-
rukat adták elő nagy sikerrel.  

– Sokan eljöttek a rendezvényetekre.
Mi a titka ennek?

– Időben elkezdtük a rendezvény propa-
gálását. Ebben segítségünkre volt a VMK,
a Hídlap és a Párkány és Vidéke. Sokan
bátorítottak bennünket, hogy mindenkép-

pen eljönnek. Kéméndről
egy egész autóbusszal ér-
kezett a Vasvirág gyermek
táncegyüttes, akiket elkí-
sértek a szülők és az isme-
rősök is.   

– Hogyan párosul a
táncház a megzenésített
versekkel, a borkóstoló-
val és a cserkészettel?

– Azt gondoljuk, hogy a
táncházhoz mindenképpen
szükség van társszerve-
zőkre. Így szélesebb kö-
zönséget lehet megcélozni
és színesebbé is válik álta-

la a műsor. Így jött a képbe a művelődési
központ, a helyi Szent Imre Cserkészcsa-
pat, a Vándor együttes, és Drozdík József,
borász. Kultúráról van szó mindegyik
esetben. A borkóstoló nagyon jól megfér a
magyar muzsikával és tánccal, a cserké-
szek pedig szívesen énekelnek és játsza-
nak népi játékokat, s vannak köztük olya-
nok, akik szívesen művelik a táncot.

– Hogyan volt a műsor felépítve?
– Magyarbődi blokkal nyitottuk meg az

estét. Majd a Vándor együttes megzenésí-
tett versekkel kedveskedett a közönség-
nek. Javarészt felvidéki költők versei sze-
repelnek repertoárukban. 2002-ben jelent
meg önálló albumuk és most készülnek a
következőre. Utánuk a Szent Imre Cser-
készcsapat tagjai vezetésével játékokat
játszottak az érdeklődők, volt köztük fel-
nőtt és gyerek is szép számmal. A beveze-
tő játék után Madocsai Imre vezetésével
belemerülhettek a tánctanulásba.
Magyarbődi, gömöri, kéméndi és mezősé-
gi táncokat sajátíthattak el. A szünetekben
pedig Drozdík József borait lehetett kós-
tolgatni. 

– Terveztek hasonló rendezvényt ké-
sőbb is?

– Igen szeretnénk, készülünk rá. Hagyo-
mányt szeretnénk teremteni és meghono-
sítani Párkányban a táncházat, olyan kul-
turális programokkal párosítva, amelyek
gazdagítják a szórakozni, művelődni vá-
gyó közönséget.

(a városi TV alapján) Ifj. Brigán Dezső

Varjos táncház – Vándor koncert 
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2. – Členská schôdza MO Csemadok-u vo veľkej sále MsKS.

Účin kovali detský folklórny súbor Kisbojtár, spevokol

Szivárvány a recitátor Gyula Juhász.

4. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z keramických

prác Albiny Bálint.

6. – Zomrel MUDr. Vojtech Holop (74).

7. – Ples Matice Slovenskej vo veľkej sále MsKS.

– Ples Západoslovenského futbalového zväzu v Zlatých

Moravciach v Hoteli ViOn. Tu vyhlásili najlepších futbalis-

tov III. ligy, skupiny západ. Najlepším brankárom sa stal

Oto Procházka  zo Štúrova.

– Rockový koncert vo Svodíne. Účinkovali skupiny: RH– ,

Veszett Kutyák, Sx7, Suck US, Konektor a Headache.

8. – Extrémne počasie zprevádzaný hromobitím.

9. – Sneženie so silným vetrom. Vietor na Nánanskej ceste

vyvyvrátil orech, ktorý sa zvalil na osobné auto. Našťas tie

dvaja cestujúci v aute zostali nezranení.

13. – Colníci našli na hraničnom priechode na moste Márie

Valérie v jednom osobnom aute 104 gr marihuany.

14. – Valentínsky ples v kamenínskej čárde Biely agát.

16. – Desať artistov Cirkusu Hungária účinkovala vo veľkej sále

MsKS.

21. – V Chľabe sa konala tradičná maškaráda – lúčenie so

zimou.

– Poľovnícky ples v Novej Vieske.

22. – Extrémne počasie: v noci vznikla poľadovica, veľká časť

mesta sa zmenila na prírodné kĺzisko.

24. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z malieb Gergely

Márie Terézie.

27. – V ostrihomskej Galérii Sugár bola otvorená výstava z

malieb Ernesta Kocsisa.

28. – V Ostrihome sa začala dvojdňová súťaž pre žiakov základ-

ných škôl v prednese poézie a prózy (rozprávok). Žiaci

Základnej školy Endre Adyho získali 8 cien, ďalší žiaci z

nášho regiónu získali ďalších päť ocenení.

p.j. 

Stalo sa vo februári

2. – A CSEMADOK helyi szervezetének évzáró közgyűlése a
VMK nagytermében. Közreműködött a Kisbojtár, a Szivárvány
Énekkar és Juhász Gyula, versmondó.

4. – A városi galériában megnyílt a Bálind Albina műveiből (tűz-
zománc és kerámia) összeállított kiállítás.

6. – Elhunyt MUDr. Holop Béla (74).
7. – A Matica slovenská helyi szervezetének bálja a VMK nagy-

termében.
– A Nyugat-szlovákiai Labdarúgó Szövetség bálja az aranyos-
maróti ViOn Szállóban. Itt hirdették ki a III. liga nyugati cso-
portjának legjobb játékosait. A legjobb kapus Procházka Ottó, a
párkányi csapat játékosa lett.
– Rock-koncert Szőgyénben. Közreműködtek az RH– , Veszett
Kutyák, Sx7, Suck US, Konektor, Headache együttesek.

8. – Villámlással kísért extrém időjárás
9. – Extrém időjárás: Szélviharral kísért havazás. Az erős szél

kidöntött egy diófát a Nánai úton, amely rádőlt egy személyau-
tóra. Szerencsére az autó két utasa nem sérült meg. 

13. – 104 gr marihuánát találtak a vámosok egy személygépkosiban
a Mária-Valéria hídon lévő határátkelőn.

14. – Valentin-napi bál a kéméndi Fehér akác csárdában.

16. – Cirkusz Hungária néven egy tíztagú artista csoport szerepelt a
VMK nagytermében.

21. – Farsang-végi Télbúcsúztató maskarázás Helembán.
– Vadászbál a kisújfalusi kultúrházban.

22. – Extrém időjárás: az előző éjjel esett ónos eső következtében
egy időre jégpályává változott a város nagy része.

24. – Gergely Mária Terézia festményeiből nyílt kiállítás a városi
galériában.

27. – Esztergomban a Sugár Galériában megnyílt Kocsis
Ernőkiállítása.

28. – Alapiskolások kétnapos regionális vers– és mesemondó verse-
nye Esztergom-kertvárosban. Sikeres tanulóink:  Felsőtagozato-
sok, versmondók: I. díj: Farkas Edina (8.o), különdíj: Kelecsényi
Szilárd (8.o.), Alsó tagozatosok: II. díj: Keszegh Ágnes (4.o.),
Felső tagozatosok, mesemondók: I. díj Fazekas Csaba (7.o.), II.
díj: Varga Bianka (5.o.), különdíj: Horváth Mátyás (7.o.). Alsó
tagozatosok: l. díj: Szurcsík Ádám(4.o.), II. díj: Kotoláči Zoltán
(2.o.). Régiónkból még a következő tanulók nyertek díjakat:
Tóth Edina versmondó (5.o – Szalka), Fodor Péter versmondó
(2.o. – Köbölkút), Smidt Kitti (4.o. – Bény), Petrovics Kristóf
(2.o – Bény) és Drégely Anikó (3.o. – Köbölkút) mesemondók.

Februárban történt

Samosprávy po vstupe do EÚ čakajú v rámci ochrany životného

prostredia ďalšie náročné úlohy. Z nich sú najdôležitejšie separovaný

zber odpadu, likvidácia ilegálnych skládok a vybudovanie nových čis-

tičiek odpadových vôd. O stave separovaného zberu odpadu v našom

regióne som sa rozprával s Ing. Štefanom Godó-om, odborným refe-

rentom Technických služieb mesta Štúrovo.

Separovaný zber odpadu v Štúrove bol skúšobne už vlani zavedený,

táto forma ale od l. januára 2004 funguje oficiálne. V roku 2003 sa

takto nazbierali už 4,5 tony papieru, tri tony fliaš z umelej hmoty

(PET), 2,7 ton textilového odpadu, 8 ton nenávratných fliaš, 700 lit-

rov opotrebovaného oleja a 800 kíl akumulátorov. Štátnou podporou

bol zadovážený lis, pomocou ktorého separovaný odpad môžeme

stláčať do bálov. Separovaný odpadový papier a textil zužitkuje miest-

na celulózka, umelú hmotu firma Sledge Slovakia s.r.o. v Kolárove.

Zozbierané sklo sa vozí na 200 km do sklární Skloobalu v Nemšovej.

To sa však rentuje len vtedy, keď tam pošleme minimálne šesť ton.

Separovaný zber v ostatných obciach regiónu de facto ešte nefun-

guje. Obce svoj odpad vozia bez separovania na skládku v Náne.

Samotné Štúrovo vyhovuje požiadavkám takisto len čiastočne, veď na

tento účel máme k dispozícii len desať kontajnerov s objemom pol-

druha kubických metrov.

Samozrejme zozbieraný separovaný odpad môže obyvateľstvo

dovážať na dvor TSM. Nedávno sa zrodila myšlienka vyriešiť tento

problém spoločnými silami. Na našu výzvu zareagovali pozitívne

Mužla, Obid, Nána, Kamenný Most, Bíňa, Kamenín, Salka, Malé

Kosihy a Kamenica nad Hronom a zapojili sme sa do konkurzu

Ministerstva životného prostredia SR. V týchto obciach – spolu so

Štúrovom – žije približne 23 tisíc obyvateľov. Pomocou ministerstva

by sme chceli zadovážiť 114 kusov kontajnerov. Ministerstvo by malo

prispieť z tohoto množstva k nákupu 94 kusov – v hodnote 860 tisíc

korún. Takéto množstvo by už postačilo pre náš región. Pozbieraný

odpad by sa ďalej triedil.

Na začiatku by sa triedil odpadový papier, textil, flaše, flakóny

PET, fólie PE, baliaci materiál typu tetrapack, akumulátory a opo-

trebované oleje. Podľa odhadu by sa za jeden rok mohol nazbierať 80

ton odpadového papiera, 10 ton textilu, 15 ton nenávratných fliaš, 5

ton flakónov z umelej hmoty, 3 tony PE fólie, 3 tony fólie, a tetrapac-

ku, akumulátorov a opotrebovaného oleja po tone. Na dočasné

uskladnenie zozbieraného separovaného odpadu by sme mohli dobre

využiť priestory na území štúrovských kasární. Vedenie TSM dúfa, že

samospráve mesta sa podarí získať tieto priestory na tento účel.

F. Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund) 

Ochrana životného prostredia po európsky
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Nánai út – első osztály
Tekerem a bringát Nánáról Párkányba, így takarítok meg 18

koronát a helyi busz jegyárát – no meg kell is egy kis mozgás.
Útközben a malom melletti üzletben jó kisújfalusi krumplis
kenyeret is lehet venni. Nyáron a Flamengo barna söre is jóle-
sik. A gond csak akkor kezdődik, mikor az ember elér a köves-
di bekötőútig. Innentől kezdve nem árt, ha jól fogja a kormányt
az ember és jól néz az első kerék alá! Kátyú kátyú hátán, a for-
galom „egysávosra” szűkül, az emeletes háznyi kamionok szele
is csaknem fellöki az embert. Kolumbusz hajói annak idején
még kisebbek is voltak, mint egy-egy pótkocsis kamion...
Mégis felfedezte velük Amerikát! Apropó! Felfedezés...!
Szlovákia közlekedési minisztériuma ugyanis Párkány szégye-
nét, a Nánai utat – első osztályú úttá minősítette – egészen
Léváig és matricák kötelező megvételére kényszeríti majd az
autósokat. Azok persze – teherforgalomról lévén szó – a matri-
ca árát a szállíttatókra és a vevőkre fogják áttolni.

Első osztályú út – sártengerrel körülvéve. A járda nyomo-
rúságos állapotban, az úttestről a víz befolyik rajta az udvarok-
ba. Múltkor járni se lehetett az úton, a viharos szél rádöntött egy
nagy fát egy arra haladó személyautóra...

Szóval Pozsonyból nézve ez az útnak nevezett izé első osz-
tályú. Látszik, hogy a szemorvosi vizsgálatra már a minisztéri-
um nagyeszű pénzforrás-kutatóinak sem futja. Tehát

Pozsonyból minden rendben. A város, az égiek vagy valaki
majd csak megoldja a Nánai út helyzetét. Hadd káromkodjanak
az ott lakók, az arrajárók! A káromkodás jó, levezeti a feszült-
séget, meghosszabbítja az életet. Csak egy vele a baj – az út
nem javul meg tőle, még ha első osztályúra keresztelik is át.

Lukács Zsigmond

Cesta ciest
Nárokuje na tento prívlastok viacero slávnych komunikač-

ných tepien od antickej Via Appie až po slávnu Hodvábnu
cestu do Číny. V Štúrove je to momentálne Nánanská cesta. (že
prečo nie jednoducho Nánska cesta, na to čakáme odpoveď od
Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied). Ktorí tam
bývajú, sú ohromení plytvaním NASA na rôzne marťanské
výskumy, lebo takýto výskum by sa dal oveľa lacnejšie realizo-
vať aj v štúrovských pomeroch v horeuvedenej lokalite. Popri
tom otázka, či sa tam nachádza voda – je už spoľahlivo ziste-
ná. Voda tam je. Za každého počasia. Výmoľov, dier rôzneho
druhu tiež neúrekom. Blato nad očakávanie. Mesto víta svo-
jich návštevníkov zo severu s touto neopravenou a neuprave-
nou cestou. Frekvencia – vďaka aj zosilnenej kamiónovej
doprave – je parádna. Kamióny s prívesom – prosím vás,
Kolumbus svojho času mal menšie lode, a predsa s nimi
doplával až do Ameriky!

Samozrejme obyvatelia tejto ulice o neutešenom stave cesty
informovali už rôzne inštancie – no nikto nemá financie, kapa-
city a pod. – veď to už poznáte!

Ale čuduj sa svete! Na túto ulicu predsa nezabudli na minis-
terstve dopravy v Bratislave! Vyhlásili ju totiž za cestu prvej
triedy, na ktorej už v dohľadnej dobe bude premávka dovole-
ná len za určitý poplatok. A takto zo zabudnutej cestnej komu-
nikácie sa stala skoro diaľnica! Ani nebolo nutné nič opraviť,
výmole zostali výmoľmi, voda tečie naďalej cez chodníky do
dvorov – len bolo treba zmeniť štatút cesty! A ihneď vznikne
ďalší výdatný zdroj príjmov pre nenásytnú štátnu pokladnicu!
Úžasné!

Žigmund Lukács

• Asztalost keresünk Magyarországra – koszt, lakás van. Tel.: 003630/

2969029.

• Predám pokladňu Euro 1000 za 7.900,– Sk, zariadenie do prevádzky:

pultový stôl, sklenená      vitrína, drevené vešiaky na stenu, umelé

vešiaky. Tel.: 0905/140 526.

• Predaj značkovej bielizne za akciové ceny! Tel.: 0905/140 526.

• Kúpim garzónku alebo jednoizbový byt v OV. Tel.: 0904/650 680.

• Sarok ülőgarnitúra széthúzható részekkel + 1 fotellal olcsón eladó.

Tel.: 0905/288 209.

• Jó állapotban lévő babakocsit vennék. Tel.: 0907/528 601.

• Eladó zárható személygépkocsi utánfutó és kétkerekű ROBI 150 kis-

traktor. Tel.: 752 4564.

• Predám lacno elektrický sporák. Tel.: 0908/360 676.

• Párkányban alakuló reklám-nyomda keres magyarul és angolul jól be-

szélő önállóan dolgozó ügyintéző képviselőt. Fényképes jelentkezését

várjuk. E-mail: t.waldinger@magnetta.com. Tel.: +36–70– 944–2630.

• Mindenféle kőműves munkát vállalunk. Tel.: 0907/265 376.

• Dám do prenájmu výrobnú halu na súkromné podnikanie. Tel:

0905/547 322.

• Kúpim 2-izbový byt v osobnom vlastníctve. Tel: 0905/102–594.

• V Štúrove kúpim malý 1,2-izbový rodinný dom na malom pozemku,

alebo rekreačnú chatu na vlastnom pozemku. Kontakt: 0907/836–205.

• Predám koberce a nábytok (starý). Tel: 0904/230–348.

• Garáž dám do prenájmu pri Bille. Tel: 036/752–32–15.

• Bérbe adok garázst a Billánál. Tel: 036/752–32–15.

• Angol és olasz nyelvtanárokat keresünk Esztergomba. Tel:

0907/306847, 00-36-30-6052016.

A Párkányi Szent Imre Magyar Nevelési Nyelvű Egyházi Óvo-
da igazgatósága értesíti a kisgyermekes családokat, hogy az egy-
házi óvodában az elkövetkező iskolai év tandíjmentes lesz az
újonnan beíratott gyermekek számára.

Egyházi óvodánk e kedvezménnyel is szeretné némileg csökkente-
ni a gyermekek óvodalátogatásával kapcsolatos anyagai terhek fede-
zését, nagyobb lehetőséget adva így a rosszabb anyagi háttérrel ren-
delkező családoknak is, hogy időben biztosíthassák gyermekük kö-
zösségben történő nevelését, elősegítve ez által a gyermek személyi-
ségének harmonikus, minden oldalú fejlődését.

Családias légkörű, gyermekközpontú óvodánkon belül továbbra is
biztosítjuk az ingyenes angol nyelvoktatást játékos formában.

Az iskolába elballagó gyermekeknek tanszercsomagot ajándékozunk. 
A gyermeknap nálunk egy teljes hétig tart változatos programokkal,

kirándulással egybekötve. A gyermekek e napon személyre szóló édes-
ségcsomagot kapnak.

Nagy súlyt fektetünk anyanyelvi kultúránk ápolására, ezen belül a dra-
maturgiai nevelésre. Évente 7-8 népmesékből feldolgozott mesejátékot
gyakorolunk be gyermekeinkkel. A jeleneteket az óvodai ünnepélyeken

eljátsszuk a szülőknek, de fellépünk egyéb rendezvényeken is.
Óvodánkon a mese dominál. Tevékenységeinket mindig valamilyen

mesetörténet szövi át. Így barangolunk a számok, a zene s a bennünket
körülvevő világ birodalmában.

Fontosnak tartjuk a munkára való nevelést. A gyerekeket minden reg-
gel valamilyen munkasarok várja. A különféle technikák gyakorlásával
fejlődik kézügyességük, mely megkönnyíti majd számukra az iskolában
az írás könnyebb elsajátítását, s széleskörű ismereteket szereznek az őket
körülvevő világról. 

Óvodánkon gyakoriak a sportrendezvények. Korszerű tornaeszközök-
kel vagyunk felszerelve. A gyerekek egészséges testi fejlődése érdeké-
ben fontosnak tartjuk a reggeli tornagyakorlatokat.

Óvodánk azt a régi hagyományt kívánja követni, mely szerint az egy-
házi iskolák a múltban is a legmagasabb fokú műveltséget és a legkivá-
lóbb nevelést kívánták nyújtani a gyermeknek a fejlődés adott időszaká-
ban.

Szeretettel várunk minden gyermeket már kétéves kortól.
Látogassanak el óvodánkba, hogy jobban megismerjenek bennünket.

Vízi Katalin, óvodaigazgató

Tandíjmentesen az egyházi óvodában
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Colný úrad Štúrovo, ako miestne
príslušný pre právnické osoby so síd-
lom a fyzické osoby s trvalým pobytom
v okresoch Nové Zámky a Levice dáva
verejnosti na vedomie nasledovné
informácie v nadväznosti so zverejne-
ním piatich úplne nových zákonov o
spotrebných daniach  v Zbierke záko-
nov SR. 

Dňa 1. marca 2004 nadobudli účin-
nosť zákony č.: 

⇒ 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja

⇒ 105/2004 Z.z. o spotrebnej
dani z liehu

⇒ 106/2004 Z.z. o spotrebnej
dani z tabaku a tabakových výrobkov

⇒ 107/2004 Z.z. o spotrebnej
dani z piva

⇒ 104/2004 Z.z. o spotrebnej
dani z vína.

Prijatím nových zákonov končí plat-
nosť nasledujúcich zákonov o spotreb-
ných daniach k 30. aprílu 2004:

⇒ Zákon NR SR č. 229/1995 Z.z.
o spotrebnej dani z liehu v znení nesko-
rších predpisov

⇒ Zákon NR SR č. 309/1993 Z.z.
o spotrebnej dani z vína v znení nesko-
rších predpisov

⇒ Zákon NR SR č. 310/1993 Z.z.
o spotrebnej dani z piva v znení nesko-
rších predpisov

⇒ Zákon NR SR č. 312/1993 Z.z.
o spotrebnej dani z tabaku a tabako-
vých výrobkov v znení neskorších pred-
pisov

⇒ Zákon NR SR č. 239/2001 Z.z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v
znení neskorších predpisov.

Z ustanovení nových schválených
zákonov o spotrebných daniach (nado-
budli účinnosť od 1. marca 2004), kto-
rých filozofia je odlišná od zákonov
platných v súčasnosti, vyplýva pre
daňové subjekty a veľakrát aj pre širokú
verejnosť mnoho veľmi závažných zmien
a nových povinností, ktorých zanedba-
nie, prípadne nesplnenie bude pokuto-
vané. 

Významnou zmenou je prechod sprá-
vy spotrebných daní z daňových orgá-
nov na colné úrady, čo znemená, že
kompletnú správu spotrebných daní
budú od 1. mája 2004 namiesto daňo-
vých úradov vykonávať colné úrady a
ich pobočky. Územné členenie pôsob-
nosti jednotlivých colných úradov neko-
píruje územno-správne členenie SR
(nekopíruje sieť daňových úradov) a je
uvedené v prílohe zákona NR SR č.
240/2001 Z.z. o orgánoch štátnej sprá-
vy v colníctve v znení neskorších pred-

pisov.
Právnické osoby alebo fyzické osoby,

ktoré chcú od 1. mája 2004 v rámci
podnikania tovary podliehajúce spo-
trebným daniam vyrábať, spracovávať,
skladovať, prijímať, odosielať, používať
alebo prepravovať, alebo ktoré tieto
činnosti v súčasnosti vykonávajú v
zmysle platných zákonov a v podnika-
teľskej činnosti chcú pokračovať aj po
1. máji 2004, majú povinnosť sa regis-
trovať v zmysle nových platných záko-
nov o spotrebných daniach formou
podania písomnej žiadosti u nového
miestne príslušného správcu dane. V
prípade záujmu daňových subjektov na
bezproblémovom začatí alebo plynulom
pokračovaní svojej podnikateľskej čin-
nosti s tovarmi podliehajúcimi spotreb-
ným daniam aj po 1. máji 2004, je nevy-
hnutné, aby tieto subjekty dôsledne spl-
nili všetky svoje povinnosti v lehotách
ustanovených v záverečných a prechod-
ných ustanoveniach príslušných záko-
nov. Znamená to, že úplné a vecne
správne písomné žiadosti daňových
subjektov o registráciu so všetkými
náležitostiami (podpísané oprávnenými
osobami, doloženými aktuálnymi výpis-
mi, originálmi, prípadne overenými
fotokópiami požadovaných dokumentov
apod.) musia byť doručené na miestne
príslušný colný úrad v termíne od 1.
marca 2004 do 31. marca 2004
(dôležitý je dátum prijatia žiadosti
podateľňou colného úradu). 

Právnické osoby alebo fyzické osoby,
ktoré podľa súčasne platnej legislatívy
nakladajú s predmetom dane, sú povin-
né za účasti daňového úradu a v niekto-
rých prípadoch aj za účasti colného
úradu vykonať v dňoch stanovených v
spoločných, prechodných a závereč-
ných ustanoveniach jednotlivých záko-
nov o spotrebných daniach inventarizá-
ciu zásob v súlade s osobitným predpi-
som (§ 29 zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpi-
sov). Vzhľadom na krátkosť času a veľký
počet subjektov bude splnenie tejto
povinnosti vyžadovať aktívnu spoluprá-
cu a pripravenosť všetkých zúčastne-
ných. 

Je potrebné zdôrazniť, že podľa dote-
rajších predpisov (zákonov o spotreb-
ných daniach platných do 30. apríla
2004) sa posudzujú všetky práva a
povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli
do 30. apríla 2004, ako aj na ne nadvä-
zujúce lehoty, pričom správu spotrebnej
dane vykonávajú podľa doterajších
predpisov doterajší správcovia dane,
tzn. daňové úrady. 

Colná správa SR ako správca spo-
trebnej dane z minerálnych olejov upo-
zorňuje daňové subjekty, ktoré nakla-
dajú s predmetom dane v zmysle usta-
novení zákona NR SR č. 239/2001 Z.z. o
spotrebnej dani z minerálnych olejov v
znení neskorších predpisov, že aj plat-
nosť tohoto zákona končí 30. apríla
2004 a do platnosti vstupuje nový zákon
č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z
minerálneho oleja. Vzhľadom na túto
skutočnosť k 1. máju 2004 zanikajú
registrácie a strácajú platnosť osvedče-
nia, všetky povolenia a odberné pouka-
zy vydané podľa doterajších predpisov
a na základe nového zákona o spotreb-
nej dani z minerálneho oleja bude vyko-
naná nová registrácia subjektov opráv-
nených nakladať s predmetom dane v
zmysle ustanovení platných od 1. marca
2004 novoprijatého zákona o spotreb-
nej dani z minerálneho oleja. Je potreb-
né upozorniť, že podľa doterajších pred-
pisov sa posudzujú všetky práva a
povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli
do 30. apríla 2004, a až do uplynutia
všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred
1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujú-
ce lehoty. 

Colná správa SR, ako budúci správca
spotrebnej dane z liehu, dáva do pozor-
nosti všetkým podnikateľským subjek-
tom, ktoré chcú v rámci podnikateľskej
činnosti nakupovať alebo predávať spo-
trebiteľské balenie liehu – liehoviny
(napr. prevádzkovatelia reštauračných
zariadení, bufetov, predajní potravín a
iných obchodov, v ktorých sa predávajú
liehoviny apod.), že majú v zmysle záko-
na č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z
liehu rôzne oznamovacie povinnosti
(napr. písomne oznámiť miestne príslu-
šnému colnému úradu začatie aj ukon-
čenie podnikateľskej činnosti, mesačne
oznamovať množstvo nakúpených a pre-
daných liehovín ako aj liehovín v stave
zásob), ktoré za doteraz platnej legisla-
tívy nemali a ich nesplnenie má za
následok uloženie pokuty.

Bližšie informácie o procese registrá-
cie (náležitosti žiadostí, lehoty apod.) a
o povinnostiach vyplývajúcich z prija-
tých zákonov o spotrebných daniach
budú subjektom poskytovať pobočky
Colného úradu Štúrovo (oddelenie
nepriamych daní – 036/7564 394, pobo-
čka colného úradu Nácestné stredisko
Nové Zámky – 036/7564 362, pobočka
colného úradu VK Levice – 036/7564
361 a pobočka colného úradu Šahy
036/7564 322) alebo Metodicko – infor-
mačné centrum Colného riaditeľstva
SR.

Spotrebné dane po vstupe 

Slovenskej republiky do EÚ
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Immár hagyománnyá válik, hogy minden esztendő márciusá-
ban és áprilisában a legtöbb civil szervezet igyekszik felhívni a
figyelmet arra, hogy az adózók adójuk egy százalékával éppen
őket támogassák. Ez így rendjén is van, hiszen minden adózót
csábít az a gondolat, hogy adója eme részével maga rendelkez-
zék. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy melyik az
a szervezet, amelyik leginkább bekapcsolódik régiónk társadal-
mi és infrastrukturális fejlesztésébe, így a leghatékonyabban
tudja a kapott pénzt felhasználni. Az egyik ilyen szervezet a Jö-
vő 2000 Alapítvány, amely regionális jellegénél fogva egész
térségünk és immáron az Ister Granum Eurorégió támogató ala-
pítványa. Az elmúlt év sikeres projektjei közül kiemelném a
holland nagykövetség által finanszírozott, és az esztergomi
Eurohíd Alapítvánnyal közösen elnyert pályázatunkat, amely-
nek megvalósítása éppen folyamatban van. Ennek leglátványo-
sabb része a térségünk civil szervezeteinek három nyelven meg-
jelenő katalógusa lesz és azon tanfolyam megszervezése, ame-
lyen a pályázatírás csínját-bínját próbálják elmagyarázni neves
szakemberek. Ennél is nagyobb méretű pályázatunk egy párká-
nyi logisztikai központ kialakítására tett kísérlet, amelyet a szlo-
vákiai Kolping társasággal közösen szervezünk és amelynek ki-
értékelése még folyamatban van. 

Remélem, hogy a Jövő 2000 Alapítvány tevékenységének fel-
vázolása meggyőzte Önt arról, hogy érdemes támogatni adója
két százalékával alapítványunkat. Szeretném még felhívni a fi-
gyelmüket arra, hogy az idei évtől már a jogi személyek is jo-
gosultak adójuk két százalékát ilyen célra fordítani.

Nadácia Budúcnosť 2000, Mužla 71, IČO: 31197582. 
Nyomtatványaink beszerezhetők projektmenedzserünknél,

Góra Saroltánál, tel: 0908/ 091716.
Mészáros Béla, a Jövő 2000 Alapítvány ügyvezetője

Už sa pomaly stáva pravidlom, že väčšina organizácií tretieho
sektora okolo marca, apríla každého roka sa snaží upútať pozor-
nosť na seba, aby práve im venovali daňovníci 2%-ný podiel svo-
jej dane. Je to prirodzené, lebo každého daňovníka fascinuje tá
možnosť, že určitou časťou svojej dane disponuje výhradne on.

Pri rozhodovaní však nesmieme zabudnúť na to, ktoré orga-
nizácie sa zapájajú najviac do spoločenského a infraštrukturálne-
ho rozvoja daného regiónu, a  ktoré vedia tieto finančné pro-
striedky najefektívnejšie zužitkovať. Jedna z týchto organizácií je
Nadácia Budúcnosť 2000, ktorá sa stala oficiálnou podpornou
organizáciou Euroregiónu Ister Granum. Z úspešných projektov
minulého roka by som vyzdvihol grant MATRAKAP, ktorý sme zís-
kali spolu s ostrihomskou nadáciou Eurohíd zo zdrojov holand-
ského veľvyslanectva, realizácia ktorého prebieha práve v týchto
dňoch. V rámci tohto projektu pripravujeme vydať trojjazyčnú
publikáciu – katalóg civilných organizácií v regióne Ister
Granum,  a práve prebieha školenie projektových manažérov tre-
tieho sektora, zamerané na písanie grantov za účasti významných
odborníkov. Spoločne s Kolpingovým združením na Slovensku sme
podali aj významovo a rozsahom oveľa väčší projekt zameraný na
vytvorenie logistického centra v Štúrove. Vyhodnotenie projektu
práve prebieha.

Dúfam, že táto informácia o činnosti Nadácie Budúcnosť 2000
Vás presvedčila o tom, že sa oplatí venovať 2% Vašej dane pre
túto nadáciu. Chcel by som ešte poznamenať, že od tohto roka
môžu venovať tento podiel dane civilným organizáciám aj práv-
nické osoby. 

Nadácia Budúcnosť 2000, Sídlo: Mužla, IČO: 31197582. 
Naše tlačivá môžete si zaobstarať od našej projektovej

manažérky Šarolty Górovej. Tel: 0908/091716.
Vojtech Mészáros, správca Nadácie Budúcnosť 2000

Jövő 2000 Alapítvány Nadácia Budúcnosť 2000

Ismét megemlékeztünk legszentebb nemzeti ünnepünkről. Az ün-
nepségek március 14-én az Ady Endre Alapiskolából indultak, ahol
a Kossuth-emléktábla megkoszorúzása után a Millenniumi Emlék-
oszlophoz vonultak a résztvevők. A koszorúzás után a művelődési
házban műsoros esttel köszöntöttük a forradalom és szabadságharc
hőseit. A műsorban fellépett a Szivárvány Énekkar, Juhász Gyula
versmondó és a Varjos Zenekar. Az ünnep szónok, Szigeti László,
oktatási államtitkár volt.

Garamkövesden emléktáblát emeltek Bátori Schulcz Bódognak, a
szabadságharc hős őrnagyának, aki Kövesden élt élete alkonyán.
Emléktáblájánál Pásztó András mondott avatóbeszédet. Bátori porai
az Esztergom-szentgyörgymezei honvédtemetőben nyugszanak. A
kéméndi csata színhelyén is ekkor zajlott a megemlékezés. A hagyo-
mányokhoz híven ezúttal is érkeztek régiónkba magyarországi diá-
kok – mégpedig Esztergomból és Szekszárdról -, hogy együtt keres-
sék fel a szabadságharc emlékhelyeit a párkányi gimnazistákkal. 

Március idusán Márciusi 15-perces futás

az egészséges nemzetért
Előre! – hangzott a vezényszó az Ady Endre Alapiskola igaz-

gatónője szájából március 15-én a párkányi futballpálya salak-
pályáján. Ezúttal azonban nem a hazafiak indultak hadba, ha-
nem több mint 200 diák vágott neki a tizenöt perces futásnak.
A tanárok sem voltak restek, s példával járva elöl ők is a meg-
emlékezésnek ezt az aktív formáját választották. Tehát nem
vér, csupán némi verejték patakzott a homlokokról. S talán
nem a hazát szabadították fel futóink, de az arcokon fénylő elé-
gedett mosoly a lélek felszabadultságáról árulkodott. 

Ezen a napon megmutatkozott a városi sportegyesület jóin-
dulata, a tanári kar elhivatottsága , de mindenek előtt a gyere-
kek akarata. Ezzel is bizonyítván, hogy nem feledjük, amiért
egykoron őseink életüket adták.

-sz– 

Kossuth Lajos azt üzente... Foto: Himmler Foto: Muszka R.
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Zmena programu vyhradená!!!
Testvérlapunk/Partnerské noviny: Esztergom és Vidéke

Főszerkesztő/Šéfredaktor: Bencze Cs. Attila

Štúrovo
a okolie

1. Novo (Eduardo Noriega, Anna Mouglalis)

2. Rabbit-Proof Fence (Everlyn Sampi, Tianna Sansbury)

3.–4. Good Bye Lenin! (Daniel Bruhl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova)

6.–7. V mene cti (Heath Leatger, Kate Hudson)

8.–9. Okno naproti (Giovanna Mezzogiorno, Massimo Girotti)

10.–11. Smrtiaca vášeň (Meg Ryan, Mark Ruffalo, Kevin Bacon)

13. Filmový klub: Mliečna dráha

14. Jeepers Creepers 2 (Ray Wise, Jonathan Breck)

15.–16. Pán prsteňov: Návrat kráľa – A Gyűrűk Ura: A király visszatér 

17.–18. Hore bez – Felül semmi (Helen Mirren, Julie Walters)

20.–21. Bratia ako sa patrí (Matt Damon, Greg Kinnear, Eva Mendes)

22.–23. Škola ro©ku (Jack Black, Koan Cusack, Mike White)

24.–25. Medvedie srdce – Mackó testvér (Animovaný film) Začiatok o 16.00 a 18.00 hod.
27. Filmový klub: 66 Sezón

28. Chtíč (Sabrina Seyvecou, Fabrice Daville)

29.–30. Underworld (Kate Beckinsale, Scott Speedman)

Pripravujeme v máji – májusi előzetes

1.–2. Zbesilosť na dvoch kolesách

15.–16. Návrat do Cold Mountain (Nicol Kidman, Renée Zellweger, Jude Law)

20.–21. Gothika (Halle Berry, Pénelope Cruiz)

22.–23. Peter Pan – Detské predstavenie

AVON
Belépés, beiskolázás ingyenes + ajándék

Andrusko Mária, Tel: 7510-951, 0907-263-350

Riaditeľstvo Základnej školy v Štúrove oznamuje, že

Rodičovské združenie pri ZŠ splnilo podmienky pre zápis

do Registra oprávnených právnických osôb na prijímanie

2% podielu zaplatenej dane z príjmov od právnických a

fyzických osôb.

Poslaním združenia je spolupracovať s vedením školy a

jej pedagogického zboru pri výchove a vzdelávaní žiakov v

súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v

zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO) a pri ochrane

a presadzovaní výchovného zámeru rodičov, resp. zákon-

ných zástupcov detí. Finančne podporuje naše aktivity a

pomáha preklenúť finančné problémy školy.

Obraciame sa na všetkých priateľov školy, rodičov i

ostatných daňovníkov, ktorým nie sú ľahostajné podobné

hodnoty a dôverujete nám, aby ste sa stali našimi partner-

mi, prispeli 2% podielu zaplatenej dane a pomohli pri

uskutočňovaní našich cieľov.

Naše obchodné meno: 

Rodičovské združenie pri Základnej škole

Sídlo: Adyho 6, 943 01 Štúrovo

IČO: 17319617/171

Podrobné informácie radi poskytneme na sekretariáte

školy, tel.číslo: 036/7511133. Tlačivá k poukázaniu podie-

lu zaplatenej dane z príjmu sú k dispozícii na riaditeľstve

školy a v predajni Camélia u pani Ing. Záhoreczovej.

Riaditeľstvo a Rodičovská rada pri ZŠ

V zmysle Programových zámerov Matice slovenskej 
je tento rok vyhlásený za 

ROK SLOVENSKÉHO SVETA. 
Je aj rokom, v ktorom sa končí trojročné 

volebné obdobie matičných orgánov 
od najnižších po najvyššie jeho zložky.

Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove bude hodnotiť
uplynulé obdobie na Valnom zhromaždení, dňa 

5.mája 2004 so začiatkom o 17.00 hod.
v miestnostiach MS, ul. Komenského č. 63, na ktoré 

srdečne pozýva všetkých svojich členov a priaznivcov.

Program: 
– Zhodnotenie činnosti MO MS za trojročné 

obdobie a správa o hospodárení
– Voľba členov nového výboru MO a voľba 

predsedu, členov dozorného výboru a predsedu
– Návrhy na kandidátov do najvyšších matičných

orgánov ako i delegáta na VZ MS,
– Diskusia
– Prijatie uznesenia
– Záver 

Výbor Miestneho odboru Matice Slovenskej v Štúrove
privíta návrhy, námety, postrehy a kritické pripomienky 
k práci MO, ktoré môžete vložiť do schránky na vyššie 

uvedenej adrese, alebo priamo na Valnom zhromaždení.
Súčasne dávame do pozornosti a srdečne pozývame 

na jedinečnú netradičnú výstavku slovenských ľudových
krojov, ktorú uskutoční MO MS vo svojich priestoroch 

v dňoch 14. až 17. apríla 2004 
v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Už ste sa rozhodli? Pozvánka
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Mestské kultúrne stredisko 

Štúrovo

Kultúrne podujatia 2004

Városi Művelődési Központ

Párkány

Kulturális műsorok 2004

Szőttes
Kamara Néptáncegyüttes

április 18. Nagyterem

Jarné dni mesta 
Tavaszi városnapok

30. apr – 1. máj
programový stan

programsátor

Deň detí 
Gyermeknap

1. júna
TK Vadaš s.r.o.

Vadas fürdő

Vitaj leto 2004 
Nyárnyitó

2. júla parkovisko „pri kompe”

Štúrovský hudobný festival (pivný fest.) 
Párkányi zenei fesztivál

27.–29.augusta
pivný stan 
sörsátor 

Jesenné dni mesta – Híd-napok
3. podunajský folk. festival

24.–25. sept.
programový stan

programsátor 

Štúrovský jarmok, Hudobno-zábavný program 
Párkányi vásári programok

15.–17. okt.
Námestie

Fő tér

13. Štúrovské hudobné dni „A hudba znie...”
13. Zenei Napok „És szól a dal...”

1.–3. okt.
budova ZUŠ, veľká sála MsKS, 

kostol Sv. Imricha

Dedo Mráz
Télapó ünnepség

3. dec. veľká sála MsKS 

Világzenei nap – GHYMES
Karácsonyi koncert

december 18. Nagyterem 

Mestské kultúrne stredisko v Štúrove oznamuje všetkým 
kultúrnym inštitúciam a ďalším právnickým a fyzickým

osobám, že dáva do prenájmu veľkoplošný 750 m2 stan 
aj s príslušenstvom : pivné stoly a lavice v počte 30 setov.

Výška nájomného je 136.500,– Sk vrátane montáže a
demontáže stanu. Nájomné neobsahuje prepravu! Táto cena 

je určená na časový interval 1 – 5 dní. Nad päť dní 
sa nájomné určí  dohodou. Stan je vhodný na 

usporiadanie rôznych podujatí, ako napr.: pivné festivaly, 
mestské oslavy, hudobné koncerty, trhy atď.

Bližšie informácie poskytneme na tel. číslach: 
+421 36 / 751 11 08, +421 36 / 752 07 11.

Mestské kultúrne stredisko, 943 01 Štúrovo, Hasičská 25

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, 

aki 2004. január 26-án elkísérte utolsó útjára

VANYÚR SÁNDORT

akit a halál 66. életévében váratlanul ragadott ki szerettei köréből.

Köszönet a virágokért és a részvétnyilvánításokért.

A gyászoló család

Megemlékezés

El nem múló szeretettel emlékezünk 

a drága férjre, édesapára, nagypapára

FAZEKAS DEZSŐRE 

április 16-án – halálának ötödik évfordulóján.

Akik ismerték, szerették és tisztelték, 

szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.

Gyászoló felesége és fiai

A Párkányi Művelődési Központ értesít minden kultúrális 
intézményt, természetes és jogi személyt, 

hogy bérbeadja 750 m2 alapterületű sátrát 
tartozékokkal együtt: sörpadok, asztalok – 30 garnitúra.

A bérleti díj 1-5 nap időtartamra: 136.500,– Sk. 
A bérleti díj tartalmazza az építési és bontási munkákat, 

de a szállítási költségeket nem. Öt napon túli bérlet 
esetén a bérletí díj megállapodás tárgyát képezheti.

A sátor alkalmas különféle rendezvények lebonyolítására,
mint pl.: sörfesztiválok, városnapok, koncertek, vásárok stb. 

Közelebbi információt a következő telefonszámokon nyúj-
tunk : +421 36 / 751 11 08, +421 36 / 752 07 11.

Mestské kultúrne stredisko, 943 01 Štúrovo, Hasičská 25

Vážení Štúrovčania!

Pozývame Vás na slávnostné zasadnutie 
Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva dňa 

7. apríla 2004 o 18.00 hod.
v koncertnej sále Základnej umeleckej školy 
Ferenca Liszta v Štúrove, Komenského 1.

Výbor

Tisztelt Párkányiak!

Tisztelettel meghívjuk Önöket a 
Szlovák-Magyar Baráti Társaság ünnepi ülésére, 

amely 2004. április 7-én 18.00 órai kezdettel 
a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, 
Comenius utca l alatti hangversenytermében 

kerül megrendezésre.
A vezetőség
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Folyó év február 10-től ismét  egy figyelemre méltó

akcióval bővült az OTP Banka kínálata. Kilenc – egy

éven át folyósítandó és egy élethosszig tartó – járadék

vár gazdára. Az akció részleteiről az OTP Banka

Slovensko, a. s. párkányi fiókjának vezetője, Kovács

Dezső tájékoztatott.

– Miért éppen életjáradék?

– Elsősorban azért, mert a különféle fogyasztói verse-

nyek folyvást az autók és a számítástechnika körül forog-

nak. Felméréseink azt bizonyították, hogy Szlovákiában

leginkább a biztonságra törekszenek az emberek. Ezért

olyan konstrukcióban gondolkod-

tunk, amelyben a nyertes ügyfél

életminősége alapvetően javulhat.

A járadék biztonságot jelent, hiszen

rendszeresen lehet vele számolni a

családi költségvetésben.

– Hogyan lehet az OTP Banka

által folyósított járadékot megsze-

rezni?

– Elég, ha az ügyfél a február 10-

től május 3-ig terjedő időszakban

20 000  Sk minimális betéttel, mini-

mum 90 napos futamidővel betét-

számlát nyit. Minden egyes ilyen

futamidős betétszámla automatiku-

san részt vesz a heti sorsolásban, rá-

adásul annyiszor, ahányszor a betét

maradék összege meghaladja a mi-

nimális betét összegét, illetve a lekötés ideje a minimális

futamidőt. Ügyfeleink a futamidős nyereménybetétszámla

megnyitásával csak nyerhetnek, hiszen a kamatokon kívül

esélyük van a járadék megszerzésére is.

– A járadék fogalma Szlovákiában egyelőre nem ép-

pen közismert. Mit jelent tulajdonképpen az OTP

Banka életjáradéka?

– A járadék rendszeres időközönként folyósított pénz-

összeget jelent. Kilenc nyertesnek egy éven át havi 14 000

Sk-t folyósítunk. Az életjáradék, vagyis a teljes élethosz-

szig tartó járadék esetében szintén hasonlóan járunk el.

Az alapbetét összegét leányvállala-

tunk az OTP Garancia biztosító tő-

késített életbiztosítási csomagjaként

3 millió koronára értékeltük fel. A

nyertesnek élete végéig havonta

utaljuk a járadékot, ráadásként az

OTP Garancia biztosítótól 60 000

Sk értékű balesetbiztosítási köt-

vényt kap.

– Hol juthatnak az érdeklődők

bővebb információkhoz az életjá-

radék ügyében?

– Az OTP Banka Slovensko párká-

nyi fiókjában, a Fő utca 27 szám alatt,

az OTPdirekt 0850 111 222 telefon-

számán, illetve a www.otpbanka.sk

honlapon, ahonnan a verseny szabály-

zata is letölthető.

Od 10. februára tohto roku sa ponuka OTP Banky opäť

rozšírila o zaujímavú akciu. Deväť ročných rent a jedna

doživotná čakajú na svojich majiteľov. O podrobnostiach

sme sa pozhovárali s Dezső Kovácsom, riaditeľom poboč-

ky OTP Banky Slovensko, a.s. v Štúrove

– Prečo práve doživotná renta? 

– Pretože spotrebiteľské súťaže na Slovensku sa neustále

krútia okolo áut a spotrebnej elektroniky. Na základe ana-

lýz sme dospeli k presvedčeniu, že občanom SR záleží na

istote. Vymysleli sme konštrukciu, ako možno výhrou pod-

statne skvalitniť klientovi celý jeho život. Renta je istota, je

to pravidelný prísun peňazí do rodinného rozpočtu. 

– Ako možno získať v OTP Banke rentu? 

– Stačí, ak si klient otvorí termínovaný účet v čase od 10.

februára do 3. mája s minimálnym vkladom 20 000 Sk na

minimálne 90 dní. Všetci klienti, ktorí si takýto termínova-

ný účet zriadia, budú automaticky zaradení do žrebovania.

Navyše, do žrebovania je termínovaný vklad zaradený

toľkokrát, koľkokrát zostatok prevýši celý násobok sumy 20

000 Sk, resp. dobu viazanosti 90 dní. Klient zriadením ter-

mínovaného vkladu získava štandardný úrokový výnos

plus šancu vyhrať jednu z rent. 

– Renta zatiaľ na Slovensku nie je príliš frekventované

slovo. Čo doživotná renta v OTP Banke znamená? 

– Renta znamená vyplácanie peňazí v pravidelných

intervaloch. Deviatim výhercom budeme po dobu 1 roka

mesačne vyplácať 14 000 Sk. Pri doživotnej rente sme zvo-

lili podobnú konštrukciu. Výhercovi zhodnotíme základný

vklad 3 mil. Sk prostredníctvom kapitálového životného

poistenia našej dcérskej spoločnosti OTP Garancia život-

ná poisťovňa. Kapitálové životné poistenie ponúka výplatu

poistnej sumy pri dožití formou doživotnej mesačnej renty,

t. j. výhercovi mesačne budeme vyplácať rentu až do konca

jeho života. K tomu získa zdarma od životnej poisťovne

OTP Garancia úrazové pripoistenie v hodnote 60 000 Sk. 

– Kde môžu získať záujemcovia o doživotnú rentu viac

informácií?

– V pobočke OTP Banky Slovensko na Hlavnej ulici č.

27, na tel. čísle OTPdirekt 0850 111 222, alebo na webo-

vej stránke www.otpbanka.sk, vrátane štatútu súťaže. 

Nyerjen életjáradékot az OTP Banktól

Získajte doživotnú rentu od OTP Banky
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GAMEX – Štúrovo
Információ és rendelés a 75 10 950 telefonszámon

MŰANYAG ABLAKOK,

AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

Pôžičky od 10 000 do 600 000 Sk – Személyi kölcsön 10 000-től 600 000 Sk-ig

Váš finančný poradca 

Az Ön pénzügyi tanácsadója:

Ing. Štefan Torňoši

036/7510-410, 0905/250-999

istvan@mail.viapvt.sk

Sobieskeho 4, Štúrovo

Pôžičky pre všetkých!

– bez ručiteľa

– aj pre dôchodcov

– rýchlo a bez formalít

– prefinancovanie dlhov

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

Otváracia doba – Nyitvatartás:

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

OKRASNÉ DREVINY,

záhradkárske potreby, 

kŕmne zmesykŕmne zmesy

POSTREKY – PERMETEK

GYÜMÖLCSFÁK – DÍSZFÁK

örökzöldek, kertészbolt, tápoktápok

ZZááhhrraaddkkáárrssttvvoo  ––  KKeerrttéésszzeett

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

Špecializovaný servis na 
všetky druhy bicyklov

– kompletné generálky, 
centrovanie, napletanie

– montáž bicyklov na mieru

bicykle na splátky s 0% navýšením

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

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

HHllaavvnnáá  3344HHllaavvnnáá  3344,,  ,,  TTeell..::  003366//77551111  222277TTeell..::  003366//77551111  222277

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

Prvý a najlacnejší 

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

príjemné prostredie, výborná obsluha

NNaa  lleettnnéé  oobbddoobbiiee  pprrííjjmmeemmee  vvyyuuččeennúú  kkuucchháárrkkuuNNaa  lleettnnéé  oobbddoobbiiee  pprrííjjmmeemmee  vvyyuuččeennúú  kkuucchháárrkkuu

Š POR T

BEZPEČNOSTNÉ BEZPEČNOSTNÉ 
DVERE DVERE LEVAPLEVAP

– certifikát Národ. bezp. úradu

– 7-12 bodové

– montáž aj do pôvodnej oceľovej zárubni

LEVAP
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Predaj aj na splátky www.levap.sk

Vzorková predajňa:

Zolty-hobby

Hlavná 50

943 01 Štúrovo, 

Tel: 036/7512 182

– 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

Nám.Sv. Imricha 33, Štúrovo – PárkányNám.Sv. Imricha 33, Štúrovo – Párkány
Tel/Fax: 036/7512 245; 0905/357 274Tel/Fax: 036/7512 245; 0905/357 274
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RREEAALL  ––  NN,,  ss..rr..oo..
Tel.: 036/7510590-91, Fax: 036/7510592

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

ELADÁS SZERVIZ LEASING BIZTOSÍTÁS

AUTÓSZALON ÉS MÁRKASZERVIZ

KKKKeeeeddddvvvveeeezzzzmmmméééénnnnyyyyeeeezzzzeeeetttttttt     hhhhaaaasssszzzznnnnáááálllltttt     
aaaauuuuttttóóóó----bbbbeeeesssszzzzáááámmmmííííttttáááássss

FABIA Joy  

396.990.– Sk-tól

OCTAVIA Drive

519.990.– Sk-tól

OCTAVIA Rider

639.990.– Sk-tól

FABIA Choice  

379.900.– Sk-tól

Naše

výkupne Vás

okrem Štúrova

čakajú na nasledov-

ných miestach:

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

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

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

PPLLAATTÍÍMMEE VV HHOOTTOOVVOOSSTTII !! !! !!

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

Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

Vykupujeme:
meď 50–62 Sk

hliník 32–45 Sk

nerez 30–40 Sk

oceľový šrot 2–5,50 Sk

mosadz 20–35 Sk

Octavia:

50 000 Sk Fabia:

30 000 Sk



2004. március 23Párkány és Vidéke · Štúrovo a okolie

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

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

ŽŽŽŽ EEEE LLLL EEEE ZZZZ IIII AAAA RRRR SSSS TTTT VVVV OOOO

Podlahárske práce?
Nová technológia!
Bezprašné brúsenie – stále

za vlaňajšie ceny!
Predaj a montáž plávajúcej

parkety

Padlóburkolatok
új technológiával!

Portalan csiszolás – 
még mindig a tavalyi áron!

Szalagparketta eladás 
és szerelés

Solídne ceny, odborná obsluha!
Szolid árak, szakszerű

kiszolgálás!

Hlavná 43

Fő utca 43

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

Široký výber železiarskeho tvaru:
• elektrické ručné náradie

• spojovací materiál

• záhradkárske potreby

PPPPoooorrrr sssszzzz íííí vvvvóóóókkkk ,,,,     tttt aaaa
kkkkaaaa rrrr íííí tttt óóóó

ggggééééppppeeeekkkk     ééééssss     

tttt aaaa rrrr tttt oooozzzzéééékkkkooookkkk     jjjj eeee llll eeeennnn tttt őőőőssss     áááá rrrr eeeennnnggggeeeeddddmmmméééénnnnnnnnyyyyeeee llll !!!!

VVVVyyyyssssáááávvvvaaaaččččeeee    aaaa     pppprrrr íííí ssss lllluuuuššššeeeennnnssss tttt vvvvoooo    ssss     vvvvýýýý rrrraaaazzzznnnnýýýýmmmmiiii     zzzz ľľľľ aaaavvvvaaaammmmiiii !!!!

EETTAA  11441188JJUUNNIIOORR  11440000  WW
11..779900..––  SSkk

EETTAA  11444411  SSIIRRIIUUSS

11330000  WW

66..229999..––  SSkk

Firma podnikajúca v oblasti 
elektroinštalačných prác 
prijme elektromontéra 

s praxou v odbore.

Prihlásiť sa možno na adrese:
Elektro Demar spol. s.r.o, 

Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Tel./fax: 036/756 1942

e-mail: demar@st.sknet.sk

Villanyszerelő cég felvesz
szerelői gyakorlattal

rendelkező szakembereket.

Jelentkezni lehet:
Elektro Demar, Továrenská 1

943 03 Štúrovo
tel/fax: 036/756 1942

e-mail: demar@st.sknet.sk
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COCHER ELEKTRO

Nám. Sv. Imricha 19

(pri kostole)

Štúrovo

Tel.: 036/75 12 108

Akció április végéigAkció április végéig

– 9x13 cm fényképek most 2,90 Sk
– digitális fényképek kidolgozása 

helyben, CD-ről, mágneslemezről, 

fényképezőgépről 4,90 Sk
– tablóképek, műtermi esküvői fotók

Újdonság!
Helyben kiválasztható – digitális eljárással készült

– igazolványképek – 2 percen vagy 24 órán belül!

Akcia do konca aprílaAkcia do konca apríla

– fotografie 9x13 cm teraz len za 2,90 Sk
– vypracovanie digitálnych fotografií 

z CD, diskety, fotoaparátu 4,90 Sk
– foto na tablo, svadobné fotografie v ateliéri

Novinka!
Digitálne fotografie na preukazy – možnosť výberu

na mieste – za 2 hodiny alebo alebo 24 hodín!

LIBRA-T s.r.o.
ZÁLOŽŇA – ZÁLOGHÁZ & POWER SPORT

Komenského 1, ŠTÚROVO, Tel.: 0905/792-131

– poskytovanie pôžičiek záložnou formou

– vysoká odbornosť, diskrétnosť a spoľahlivosť

– 5 rokov v službách obyvateľstva

– najnižšie poplatky a pri vyšších sumách možnosť dohody

– vysoký výber nevyzdvihnutého tovaru za rozumnú cenu

– predaj výživových doplnkov pre športovcov 

a doplnky do fittnes 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

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

VVVVyyyyhhhhrrrraaaajjjjtttteeee    lllleeeetttteeeecccckkkkýýýý    zzzzáááájjjjaaaazzzzdddd    ddddoooo    TTTTuuuunnnniiiisssskkkkaaaa!!!!
AAAAkkkk    oooodddd    1111....     aaaapppprrrríííí llllaaaa    ddddoooo    33331111....     mmmmáááájjjjaaaa    rrrreeeeaaaallll iiiizzzzuuuujjjjeeeetttteeee    uuuu    nnnnáááássss    nnnnáááákkkkuuuupppp    vvvv    hhhhooooddddnnnnooootttteeee

nnnnaaaadddd    11110000....000000000000....––––    SSSSkkkk    vvvv    hhhhoooottttoooovvvvoooossssttttiiii     aaaalllleeeebbbboooo    nnnnaaaa    ssssppppllllááááttttkkkkyyyy,,,,

bbbbuuuuddddeeeetttteeee    zzzzaaaarrrraaaaddddeeeennnnýýýý    ddddoooo    žžžžrrrreeeebbbboooovvvvaaaannnniiiiaaaa    oooo    uuuuvvvveeeeddddeeeennnnýýýý    zzzzáááájjjjaaaazzzzdddd....

ŽžŽž rrrreeeebbbboooovvvvaaaannnniiiieeee::::     5555....     jjjjúúúúnnnnaaaa    2222000000004444    ((((ssssoooobbbboooottttaaaa)))),,,,     oooo    11111111,,,,00000000    hhhhoooodddd....     vvvv    nnnnaaaaššššeeeejjjj    pppprrrreeeeddddaaaajjjjnnnniiii....

NNNNyyyyeeeerrrrjjjjeeeennnn    rrrreeeeppppüüüüllllőőőőuuuuttttaaaatttt     TTTTuuuunnnnéééézzzziiiiáááábbbbaaaa!!!!
HHHHaaaa    ÖÖÖÖnnnn    áááápppprrrriiii llll iiiissss     1111    ééééssss     mmmmáááájjjjuuuussss     33331111    kkkköööözzzzöööötttttttt     lllleeeeggggaaaalllláááábbbbbbbb    11110000....000000000000....––––     SSSSkkkk    éééérrrrttttéééékkkkűűűű    

vvvváááássssáááárrrrlllláááásssstttt     eeeesssszzzzkkkköööözzzzööööllll     bbbboooollllttttuuuunnnnkkkkbbbbaaaannnn    ééééssss     kkkkéééésssszzzzppppéééénnnnzzzzbbbbeeeennnn    vvvvaaaaggggyyyy    

rrrréééésssszzzzlllleeeettttrrrreeee    ffff iiiizzzzeeeetttt ,,,,     mmmmeeeeggggnnnnyyyyeeeerrrrhhhheeeettttiiii     aaaazzzz    eeeemmmmllll íííítttteeeetttttttt     uuuuttttaaaazzzzáááásssstttt !!!!

SSSSoooorrrrssssoooolllláááássss ::::     2222000000004444....     jjjjúúúúnnnniiiiuuuussss     5555    ((((sssszzzzoooommmmbbbbaaaatttt)))),,,,     11111111,,,,00000000    óóóórrrraaaakkkkoooorrrr    bbbboooollllttttuuuunnnnkkkkbbbbaaaannnn....


