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Húsvét után kedden a fenti címmel rendeztek nemzetkö-
zi konferenciát városunkban, Eduard Kukan szlovák és
Kovács László magyar külügyminiszter részvételével. 

Az EU-csatlakozás kapcsán mindkét fődiplomata elsősorban
az ebből fakadó előnyöket ecsetelte. Eduard Kukan megkö-
szönte Magyarországnak, hogy sokat segített Szlovákiának a
csatlakozásban, dicsérte a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió tevé-
kenységét, üdvözölte az Ipolyon felújítandó hidak tervezetét.
Kovács László az észak-déli autópálya kulcsfontosságú gazda-
sági szerepét hangsúlyozta
az eurorégiós együttműkö-
désben, az út a Balti-tenger-
től egészen Szlovéniáig hú-
zódik majd. Kifejtette: mind-
két ország érdekelt abban,
hogy az uniós alkotmány
egyenlő jogokat biztosítson
a májusban, ill. később csat-
lakozó országok számára is.
Persze, sok szépet soroltak
még: a magyar cégek szlová-
kiai térhódítását, a határok
jelképessé válását és a vám-
szabályok leegyszerűsödé-
sét, a személyi igazolván-
nyal történő határátkelést,
továbbá annak üdvös mivol-
tát, amikor a munkanélküli szlovákiai magyar a győri, eszter-
gomi, komáromi óriáscégeknél dolgozhat. A magyar külügy-
miniszter irigyel bennünket az autógyártó óriáscégek itteni le-
telepedése miatt, miként az ipari parkjaink szaporodásáért is.
Kedvezménytörvény-ügyben leszögezték: megegyezésük im-
már abszolút rendben van, zavartalanul beilleszthető mindkét
ország és az EU jogrendjébe is. Annak is mindketten rendkí-
vül örülnek, hogy Bős-Nagymaros ügye immár lekerült a
nagypolitika palettájáról, bár azóta tudjuk, hogy a Pozsonyban
épp aznap tárgyaló kormányközi bizottság egyelőre semmi-
lyen előrelépést nem produkált az ügyben… Kovács László
szurkolt Eduard Kukannak az elnökválasztáskor, viszont örül
annak, hogy így ő maradt a külügyminiszter. Hitük szerint az
új államfő személye érdemben nem befolyásolja majd a ma-
gyar-szlovák viszony további alakulását. Megtudhattuk azt is,
hogy két év elmúltával lesz már állandó budapesti nagyköve-
tünk is. Fórián István, a Suzuki Rt. vezérigazgató-helyettese

egy közép-európai autógyártó mennyországot vázolt fel refe-
rátumában. Nos, épp ehhez kellene az Esztergom-párkányi te-
herkomp mielőbbi beindítása, egy vállalkozói-logisztikai öve-
zet kialakítása. 

Késik az Ister-Granum Eurorégió és a Civil Parlament be-
jegyzése a két ország jogrendjének harmonizálása miatt. A Ci-
vil Parlament bejegyzése ügyében pedig már az emberjogi biz-
toshoz intézendő beadványt fontolgatják. Mert hiába az Ister-
Granum Eurorégió, hiába a különféle közös programok, ha
nincs garantált törvényes alap ahhoz, hogy nagyobb nemzetkö-

zi projekteket együtt valósít-
hassanak meg. Ez derült ki,
Knapp János Pál, esztergomi
alpolgármester és Himmler
György, a harmadik szektor
párkányi szakemberének va-
lamint Meszes Balázsnak, az
esztergomi Civil Kerekasztal
ügyvivőjének előadásából is.
Tervezik egy regionális fej-
lesztési ügynökség felállítá-
sát, kész a civil katalógus,
májustól térségi civil hír-
mondó indul. Csak már moz-
dulnánk el a holtpontról, alig
egy hónappal a csatlakozás
előtt. Ők jobban tudták,
hogy mi rejlik egyelőre a ró-

zsaszín álmok mögött. Ján Oravec prákányi polgármester is azt
hangsúlyozta: mihamarább kézzelfoghatóvá és megélhetővé
kell tenni a Mária Valéria híd jelképét, nem csak az átjárható-
ságban, de a gazdasági együttműködésben is. Ehhez viszont
Párkány környékén is kellene egy ipari park. Drapák Károly,
Muzsla polgármestere sem véletlenül kérte a két külügymi-
nisztert arra, hogy hassanak oda: a leendő észak-déli autópálya
a Párkány-esztergomi régión haladjon keresztül. A két fődip-
lomata megígérte, hogy méltányolni fogják az érveket. Vagy
egy kicsit későn ébredtünk? A bélai bor és a hintókázás, meg
a Bazilika megtekintése viszont biztosan kellemes volt. Azért
az roppant furcsa, hogy számos – a térségért úgymond magas
szinten lobbizó – személyiséget nem lehetett látni a konferen-
cián. Pozsonyból azt is megtudtuk, ők nem is tudtak róla, nem
kaptak meghívót. Láttatásnak azért hasznos volt ez a konferen-
cia. Ez is valami. 

-béer– 

Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről 

Közösen Európába, közösen Európáért
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V utorok po veľkonočných sviatkoch
pod týmto názvom usporiadali v MsKS
konferenciu s účasťou ministrov zahra-
ničných vecí SR a MR, Eduarda Kukana
a László Kovácsa. 

V súvislosti so vstupom obidvoch krajín
do EÚ obidvaja diplomati zdôraznili pre-
dovšetkým z toho plynúce výhody a per-
spektívy. Eduard Kukan poďakoval
Maďarsku za pomoc Slovensku pri vstupe
do EÚ. Vyzdvihol činnosť Euroregiónu
Váh– Dunaj-Ipeľ a zámer obnovy mostov
cez Ipeľ. László Kovács zdôraznil význam
diaľnice Sever – Juh, ktorá má prepojiť
priestor od Baltu až po Slovinsko.
Podčiarkol spoločný záujem Slovenska a
Maďarsku v tom, aby ústava EÚ zabez-
pečila rovnaké práva pre nových členov,
ktorí pristúpia v máji, prípadne neskoršie.
Páni ministri vymenovali veľa pekných
vecí, napríklad získanie priestoru pre
maďarské investície na Slovensku, zjedno-
dušenie colných predpisov, premenu štát-
nych hraníc na symbolické, možnosť cesto-
vania občianskym preukazom a podobne.
Spomenul výhody toho, keď nezamestnaný
Maďar, zo Slovenska si môže nájsť prácu
vo veľkých závodoch v Győri, Ostrihome
alebo v Komárome. Maďarský minister
nám závidí, že multinacionálne automobil-
ky si vybrali práve Slovensko. Svorne
vyjadrili svoje potešenie nad tým, že otáz-

ka vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros
sa presunula z politickej sféry do rúk
odborníkov. No, vieme, že komisie, ktoré
znovu zasadli za rokovací stôl v Bratislave
práve v ten istý deň, na ničom konkrétnom
sa nedohodli. L. Kovács sa vyjadril, že v
prezidentských voľbách držal palce svojmu
kolegovi, no na druhej strane je pre neho
potešením, že Eduard Kukan zostane
naďalej ministrom zahraničných vecí.
Obidvaja sa domnievajú, že osoba nového
prezidenta SR zásadne neovplyvní sloven-
sko-maďarské vzťahy. Dozvedeli sme sa, že
Slovensko pred uplynutím dvoch rokov
určite bude mať veľvyslanca v Budapešti.

Z prednášky zástupcu generálneho ria-
diteľa firmy Suzuki, Istvána Fóriána sme
už mali pred sebou vidinu hotového raja
automobilovej výroby v Strednej Európe.
Nuž, k tomu raju by bola potrebná tá
kompa pre nákladnú dopravu cez Dunaj,
ako aj podnikateľsko-logistická zóna v Štú-
rove. 

Mešká registrácia Euroregiónu Ister-
Granum a Civilného parlamentu. V prí-
pade registrácie civilného parlamentu sa
uvažuje o tom, či sa neobrátiť na ombuds-
mana pre ľudské práva. Lebo darmo exis-
tuje Euroregión Ister-Granum, darmo sú
vypracované hodnotné a sľubné projekty,
keď cezhraničnú spoluprácu hatí harmo-
nizácia právnych systémov – vysvitlo z
vystúpení Jánosa Knappa, viceprimátora

Ostrihomu, Juraja Himmlera, predstavi-
teľ tretieho sektoru zo Štúrova, a Balázsa
Meszesa, zástupcu Civilného fóra v
Ostrihome. No, pripravuje sa založenie
regionálnej rozvojovej agentúry, je hoto-
vý civilný katalóg a od mája sa vydáva
Civilný zpravodaj regiónu. Len aby sme
sa už konečne pohli z miesta, veď do vstu-
pu máme len niekoľko týždňov! Oni lepšie
vedeli, čo sa skrýva za ružovými snami!
Ján Oravec, primátor Štúrova doliehal,
aby symbol obnoveného mostu sa stal čím
skôr hmatateľnou realitou nielen pri pre-
chode cez hraničnú čiaru, ale aj v hospo-
dárskej spolupráci. K tomu bude potreb-
ná aj priemyselná zóna v Štúrove. Ing.
Karol Drapák, starosta obce Mužla nie
náhodou žiadal ministrov, aby sa zasadi-
li za to, aby autostráda Sever – Juh išla
cez Euroregión Ister-Granum. Páni
ministri prisľúbili, že odznelé argumenty
uvážia. Alebo, že by sme sa zobudili tro-
chu neskoro? Nuž, belanské víno určite
chutilo, radostná bola aj prechádzka na
hintove a návšteva Baziliky. Je však pri-
najmenšom pozoruhodné, že z Bratislavy
na toto rokovanie neprišli viacerí, ktorí
údajne mohutne lobujú pre blaho nášho
regiónu. Dopočuli sme sa, že o konferen-
cii vraj nevedeli, pozvánky nedostali.
Zviditeľneniu regiónu konferencia predsa
len poslúžila. Aj to je niečo. 

-Béer– (Preklad: Lukács Žigmund)

Medzinárodná konferencia o regionálnej spolupráci

Spoločne do Európy, spoločne za Európu

„Už rozumejú od tých čias mojim bľabotom,
Kde sa len túlam, mám mnoho príbuzných,

Kamkoľvek vtrhnem, mám tisíce bratov.
Či nevidel som v Kolíne nemeckú starenku

V daždi špliachať? A v Paríži 
Ľahučké skoky francúzskych dievčat – víl?

V Londýne strieborné vlasy lordov?
Nejedol, nepil som v robotníckych štvrtiach

v rodných izbách hlasitých Talianov?
Či nebolela ma až do špiku slovanská,

tá bledá slovanská nuda,
zlatisto tmavený jagot smútku?

Všetky národy na tejto zemi sú veru moje,
V roztvorenom srdci všetky sa spracú.”

(Preklad Emila Boleslava Lukáča , V zbierke Spoveď Dunaja)

Kosztolányi Dezső: Európa (részlet)
„Már értik azóta az én gügyögésem,

Amerre vetődjem, sokszáz rokonom van,
Bármerre szakadjak, testvérem ezer van,
Nem láttam-e Kölnben a német anyókát

Esőbe csoszogni, Párizsban a tündér 
Francia lányok könnyű szökelését,

Londonban a lordok hajának ezüstjét, 
s nem ettem s ittam munkásnegyedekben,

családi szobákban lármás olaszokkal?
Nem fájt-e velőmig a sápadt 

szlávok unalma, a bánat aranyszín
fáradt ragyogása?

Mind édes-enyémek a népek e földön
Tágul a szívem, beleférnek együtt.”

Pénteken látta el kézjegyével Knapp János Pál, Esztergom
Város alpolgármestere és Kurita Hironori, a Ryowa Hungary
Kft. ügyvezetője a cég telephelyéül szolgáló Ipari Parki terület
megvásárlásáról szóló megállapodást. Az esztergomi Suzuki
beszállítójának letelepülésében, csakúgy, mint az egy héttel
korábban szerződést kötő Kirchhoff Hungária Kft. esetében is–
jelentős szerepet játszottak a magyar autóipari vállalat vezetői.
A Ryowa nyolcezer-ötszáz négyzetméteres területet vásárolt
meg Esztergom önkormányzatától, amely telken a szerződés

aláírását követően azonnal hozzálát a tereprendezéshez és a
terület közművesítéséhez szükséges földmunkákhoz. A negy-
venmillió forintos telekvásárlás után megkezdődik az üzemé-
pületek tervezése, amelyek közművesítését is a kft. Vállalta, és
az év végére már nemcsak a vállalat gyárcsarnoka készül el, de
a cég tervei szerint már megkezdik az alkatrészek szállítását a
Suzuki Magyarország Rt-nek.

Esztergom Város Önkormányzatának sajtóközleménye

Újabb vállalkozás települ az Esztergomi Ipari Parkba
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A Vadas Kft. vezetése ismét kemény fába vágta a fejszéjét.
Jelentős összegű beruházást valósít meg, egy tengerpartot után-
zó hullámmedence megépítésével. Erről a beruházásról, a tava-
ly épült szállodáról és az idénynyitásról kérdeztem Gyetven
Miklóst, a Vadas igazgatóját.

– A tavaly épült szálloda beváltotta-e a hozzá fűzött reménye-
ket?

– Igen, a tervezettnél magasabb bevételt sikerült elérni. Hála a
fürdő iránti egyre növekvő érdeklődésnek a júniusi átadás után
nagyon gyorsan meg tudtuk tölteni a szállodát. A fürdő fejleszté-
se egyre több olyan vendéget vonz, aki igényli a nagyobb kom-
fortot és azt meg is tudja fizetni. A szállodával elsősorban a für-
dőévadban tetten érhető szálláshiányt szerettük volna enyhíteni,
de nem titkolt célunk volt egy egész évben működő szállodát kia-
lakítani, amely lehetőséget nyújt az évad időtartamának kitolásá-
ra. A fürdési idényen kívül csupán 15-20%-os kapacitáskihasz-
nálással számoltunk, amelyet szolgáltatásaink bővítésével és a
szálloda propagálásával szeretnénk a jövőben jelentős mértékben
növelni.

– Hogyan jellemezné az idei nagy horderejű beruházást és mit
vár az új hullámmedencétől?

– A 3800 négyzetméter alapterületű medencével szeretnénk
nagyságrendben növelni a medencék vízfelületét, s ezzel a fürdő
befogadóképességét is. A nagyméretű hullámedence hozzávetőleg
további 5000 fürdőző fogadását teszi lehetővé, emellett egy olyan
látványosságot is jelent, amely Szlovákiában a maga nemében
egyedülálló. Ettől azt várjuk, hogy a meglévő medencékben némi-
leg csökken majd a zsúfoltság, másrészt, hogy a látogatók száma
tovább emelkedik. A fürdő május 1-én, a felújított gyermekme-
dence június 1-én nyit, az új hullámmedencét pedig június végén
adjuk át rendeltetésének.

– Idén várható-e áremelés és a helybélieknek lesz-e valamily-
en kedvezményük?

– Az egyszeri belépő felnőttek számára főidényben (június –
augusztus) 100,– korona lesz. Májusban és szeptemberben ennek
csupán a fele. A helybélieknek nem kell messzire utazniuk, így
kihasználhatják a többszöri belépőket (pl. ötvenszeres belépővel
csak 65,– koronába kerül egy belépés). Marad a 15 óra utáni 50
százalékos árkedvezmény, valamint a 18 óra utáni ingyenes für-
dőzés lehetősége is.

– A jövőbeni beruházásokhoz szükséges pénz egy részének
előteremtéséhez pályázni lehetne az uniós alapokból. Tervezik-
e egy ilyen pénzcsomag megpályázását?

– Jelenleg folyamatban van az úszómedence és a medencék
környékének modernizálását felölelő, mintegy 16 millió koronás
tervezet kidolgozása. Ezen kívül a jövő évben kezdjük az új fedett
épületegyüttes pontos terveinek kidolgozását. Az új létesítmény a
Delfin helyén épülne és az ehhez szükséges 80-100 millió korona
jelentős részét uniós alapokból szeretnénk előteremteni.

Oravetz Ferenc

Vedenie kúpaliska zase realizuje náročný projekt – so
značnou investíciou buduje „morský” bazén so simulova-
ným vlnobitím. Na túto atrakciu a iné aktuality sa pýtame
z príležitosti zahájenia sezóny u Mikuláša Gyetvena, ria-
diteľa Vadaš s.r.o..

– Výsledky vlani vybudovaného hotela splnili vaše oča-
kávania?

– Áno. Príjmy sú vyššie, ako sme to očakávali. Vďaka záuj-
mu o naše kúpalisko, čo stále rastie. Po zahájení prevádzky už
v júni sme naplnili kapacitu hotela. S rozvojom kúpaliska pri-
chádza stále viac takých hostí, ktorí si nárokujú na väčší kom-
fort a sú aj solventní, a tento komfort si môžu aj dovoliť.
Vybudovaním nového hotela sme chceli riešiť nedostatok
ubytovacích kapacít počas kúpeľnej sezóny. Našim zámerom
bolo predĺžiť trvanie sezóny pomocou hotela. Mimo sezóny
sme predpokladali 15 až 20%-né využívanie hotelových
kapacít, čo v budúcnosti chceme zvýšiť rozšírením, skvalitne-
ním poskytnutých hotelových služieb a lepšou propagáciou.

– Ako by ste charakterizovali tohtoročnú náročnú inves-
tíciu a čo očakávate od nového bazénu?

– Nový bazén svojou rozlohou (3800 m2) značne zvýši
vodnú plochu kúpaliska. Samozrejme, týmto rastie aj kapaci-
ta kúpaliska. Môžeme privítať ďalších 5000 hostí a zároveň
poskytnúť im nie každodennú atrakciu, ktorá na Slovensku
bude jedinečná. Bude to zároveň znamenať aj nižšie zaťaženie
ostatných bazénov. Sezónu zahájime 1. mája, obnovený det-
ský bazén bude k dispozícii od 1. júna. Nový „morský” bazén
bude odovzdaný obecenstvu koncom júna.

– Možno očakávať ďalšie zvýšenie vstupného? Miestni
obyvatelia budú mať nejaké výhody?

– Cena jednorázovej vstupenky pre dospelých počas hlav-
nej sezóny (júni – august) bude rovných 100 korún. V máji a
septembri hostia platia polovičné vstupné. Miestni hostia
nemusia ďaleko cestovať, tak môžu využiť permanentky. S
permanentkou na 50 vstupov bude stáť jeden vstup len 65 ko-
rún. 50%-ná zľava bude platiť po 15.00 hodine a kúpanie po
18.00 hodine bude naďalej zadarmo.

– K získaniu potrebných investícií by poslúžili aj finan-
cie zo zdrojov EÚ. Plánujete takto získať nejaký balík
peňazí?

– Momentálne je v štádiu rozpracovania projekt rekonš-
trukcie plaveckého bazénu a okolia bazénov. Modernizácia
bude stáť približne 16 miliónov korún. Okrem toho v budú-
com roku začneme vypracovať plány ďalšieho rozšírenia
zastrešených objektov. Tento komplex budov by mal byť
postavený na mieste terajšieho Delfínu. Hodnota investície by
mala byť okolo 100 miliónov korún, a jej podstatnú časť by
sme chceli získať z fondov únie.

F. Oravetz 

(Preklad: Lukács Žigmund)

Évadnyitás a fürdőben Kúpalisková sezóna začína

Dlhoročná kvalitná spolupráca s materskými školami v štú-
rovskom obvode ma núti vyzdvihnúť tie MŠ, ktoré v prechod-
nom období – idúc do nového spôsobu práce – vytrvali v spo-
lupráci s logopedickou ambulanciou a nezabudnú na rozvíja-
nie reči u detí v predškolskom veku. Ide o tieto škôlky: MŠ
Bartókova, Adyho, Lelá, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,
Kamenín, Sikenička, Bruty, Svodín, Strekov, Rúbaň, Chľaba,
Kamenica nad Hronom. Spomínané MŠ zabezpečujú pravidel-
né prednášky pre rodičov a počas jazykovej výchovy precviču-
jú porušené hlásky. Patrí im vďaka zo strany rodičov i
učiteľov.

A párkányi körzet több óvodájával való több éves együttmű-
ködés késztet arra, hogy kiemeljem az egyes óvodákat. Neveze-
tesen azokat, amelyek az átmeneti időszakban szorosan együtt-
működnek a logopédiai ambulanciával és az iskola előtti kor-
osztályoknál beszédfejlesztést oktatnak. Ez annál inkább dicsé-
rendő, mert a számítógépek sokszor helyettesítik a közvetlen
kommunikációt. Ezek az óvodák rendszeresen kapcsolatot tarta-
nak a logopédiai rendelővel. A szülőknek előadások során be-
számolnak a szükséges szakbeavatkozásról. Köszönet illeti
ezért őket a szülők és az általános iskola tanítóinak nevében is.

Dr. Zita Krpelánová, klinický logopéd

Spolupráca s logopédom
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2004. április 2-án közölték a hírügynökségek a hírt: Őszent-
sége, II. János Pál pápa a Pozsony-nagyszombati Főegyházme-
gyébe két új segédpüspököt nevezett ki. Mons. Stanislav
Zvolenskýt, a Pozsony-Nagyszombati Főegyházmegye eddigi
bírósági helynökét, és Ján Oroscht, párkányi esperes-plébá-
nost.

Mons. Ján Orosch, címzetes szeminai püspök 1953. május 28-
án született Pozsonyban. Elemi iskolai tanulmányait Pozsonyban
és Dénesden (Dunajská Lužná) végezte, gimnáziumi tanulmánya-
it pedig Somorján. Az érettségi után vallási főiskolai tanulmánya-
it a Cirill és Metód Hitfelekezeti Főiskola Teológiai Karán végez-
te, 1976-ban szentelték pappá. Káplánként került első szolgálati
helyére Komáromba. További szolgálati állomásai: Bussa, Ekecs,
Alsóhámor, Ipolyvisk, Érsekújvár, Pozsony-Főrév, Pozsony-
Dunacsúny voltak. 1993-tól Párkányban előbb plébános, majd
1995-től esperes. A Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye se-
gédpüspökévé 2004. május másodikán avatták a Nagyszombati
Keresztelő Szent János Székesegyházban. Kérdéseinkre örömmel
válaszolt.

– Úgy tudjuk, hogy meglepte a Szentatya azon döntése, mi-
szerint Önt a Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye segéd-
püspökévé nevezte ki. A hír hallatán milyenek voltak az első
érzései?

– Természetesen tudtam arról, hogy a Szentatya egyházme-
gyénkben új segédpüspökök kinevezésére készül. Több név felme-
rült, köztük az enyém is. A jelöltek kiválasztásánál fontos szem-
pont volt a magyar nyelv ismerete és a magyar hívők között eddig
végzett lelkipásztori gyakorlat. Én rendszeresen átjártam Magyar-
országra szlovák nyelvű szentmisét tartani Piliscsabán az ottani
szlovák híveknek. Ők fejezték ki óhajukat, hogy szeretnének talál-
kozni Mons. Henryk Jozef Nowacki Ő excelenciájával, aki nunci-
usként a Szentszéket képviseli Szlovákiában. Természetesen meg-
adtam nekik a nuncius úr címét. Néhány nap múlva telefonon
megkerestek Pozsonyból és március 25-re személyes találkozóra
kérettek a nunciatúrára. Meg voltam győződve arról, hogy a meg-
hívás a nuncius úr piliscsabai látogatásával függhet össze. Bemu-
tatkozásom után azonban a nuncius úr felolvasta a Pozsony-nagy-
szombati Főegyházmegyébe szóló segédpüspöki kinevezésemet.
Óriási meglepetésként ért ez, s vegyes érzelmekkel fogadtam, mert
jól tudom, hogy milyen igényes szolgálatot jelent ez a hazai és he-
lyi egyházon belül. Miután ez az esemény az Úr eljövetelének ün-
nepével egyidőben történt, Szűz Mária szavai jutottak eszembe,
aki a következőképpen fogadta az Úr által számára kijelölt külde-
tését: „Legyen meg a Te igéd szerint”.

– Kialakult-e már az elképzelése az a püspöki hivatalban
Önre váró rövid– és hosszútávú feladatokról?

– A feladatom az, hogy segítsem a Pozsony-nagyszombati Fő-

egyházmegye megyés püspökét apostoli munkájában. A nuncius
úr szavaiból megértettem, hogy a Szentatya főleg a magyarajkú hí-
vek körében végzendő tevékenység során számít rám. Ahogy azt
már többször kifejtettem, ez a küldetésem olyan, mint hajdan a
Pontifex néven ismert atyáké (PONTIFEX – hídépítő). Én lelki hi-
dakat szeretnék építeni az emberek és Jézus Krisztus között.

– „Szívvel látni” – ezt a püspöki jelmondatot választotta. Mi-
ért és honnan ered ez a gondolat?

– Lehet hogy kicsit szokatlanul fog hangzani, de ennek a jel-
mondatnak a kiválasztására egy gyufásdoboz vezetett, melyet a
Paulai Szent Vince rendjéhez tartozó kedvesnővérektől kaptam
egy német rendházban. A dobozkán németül ez a felirat szerepelt:
„Mit dem Herzen sehen”, azaz „Szívvel látni”. Ez latinul annyi
mint „Cum corde videre”. Azt hiszem, hogy a mai nagyon is raci-
onális, elgyakorlatiasodott világunkban eljött az ideje annak, hogy
az emberek gondjaira, bajaira elkezdjünk az érző szív lelki szemé-
vel nézni és meglátni azokat.

– Hogyan értékeli a párkányi egyházközség élén végzett ti-
zenegy ôves munkásságát?

– Erre a választ maguk a párkányi hívők adhatják meg. Isten se-
gítségével és a hívek tevékeny közreműködésével felújítottuk a
plébániatemplomot annak berendezésével együtt és részben a plé-
bánia épületét is. Ennél is fontosabb azonban, hogy ez idő alatt kb.
hatszáz gyermeket részesíthettem a keresztség szentségében, és
kb. ugyanennyi jegyespárt a házasság szentségében. Örülök a há-
rom papi hivatásra készülő fiatalnak és a három apáca hivatást vá-
lasztó fiatal leánynak is, akik egyházközségünkből kerültek ki.

– Milyen tervei voltak még a párkányi egyházközség továb-
bi fejlesztését illetően?

– A még hátralévő feladatok száma jóval több, mint a megvaló-
sítottaké. Most nem a plébánia épületének javítását vagy a lakóte-
lepen felépítendő új templomot értem ez alatt. Inkább a párkányi
plébániához tartozó fiatal nemzedék és a családok lelki megújulá-
sát.

– Hogyan fogja emlékezetében megőrizni a párkányi híve-
ket?

– Rendkívül hálás vagyok minden hívő testvéremnek, és a város
lakosságának azért a meghitt, szinte családias légkörért, melyben
lelkipásztori teendőimet végezhettem. Hálás vagyok mindazon se-
gítségért, melyet az egyházközség fejlesztéséhez és fenntartásához
nyújtottak. Mindannyiukat, az egész várost megőrzöm szívemben,
és imáimban békességet, szeretetet és kölcsönös megértést kívá-
nok mindannyiuknak.

– Új, igényes feladata teljesítéséhez Isten áldását és jó egész-
séget kívánunk.

C.R

(Ford: Lukács Zsigmond)

Cum corde videre

2. apríla 2004 na poludnie odznela v médiách nasledovná
správa: Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval pre Bratislavsko-
trnavskú arcidiecézu dvoch nových pomocných biskupov.
Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho súdneho vikára
Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a Mgr. Jána Oroscha, dote-
rajšieho dekana štúrovskej farnosti.

Mons. Ján Orosch, titulárny biskup seminský sa narodil 28.
mája 1953 v Bratislave. ZŠ navštevoval v Bratislave a
Dunajskej Lužnej. Maturoval na SVŠ v Šamoríne. Vo svojich
štúdiách pokračoval na CMBF v Bratislave. Za kňaza bol
vysvätený 6. júna 1976. Jeho prvým kaplanským miestom bolo
Komárno. Medzi jeho administrátorské pôsobiská patrili:
Bušince, Okoč, Hodruša-Hámre, Vyškovce nad Ipľom, Nové
Zámky, Bratislava – Prievoz, Bratislava – Čunovo. Od roku
1993 pôsobil najprv ako farár a od r. 1995 ako dekan v Štúro-
ve (resp. štúrovského obvodu). Za pomocného biskupa

Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy bol vysvätený 2. mája 2004 v
Katedrále Svätého Jána Krstiteľa v Trnave.

Na naše nasledovné otázky novovymenovaný pomocný biskup
Slovenska vďačne odpovedal.

– Ako sme sa dopočuli radostná správa o Vašom vymenova-
ní za pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy
Vás prekvapila. Aké boli Vaše prvé dojmy?

– Samozrejme vedel som, že sa hovorí o nových pomocných
biskupoch. Spomínalo sa množstvo mien. Medzi nimi sa občas
objavilo aj moje. Dôraz sa kládol aj na znalosť maďarského
jazyka a skúsenosti s pastoráciou s maďarskými veriacimi.

Pravidelne som chodieval slúžiť slovenské sväté omše do
Pilišskej Čaby. Tamojší veriaci prejavili záujem stretnúť sa s
pápežským nunciom zo Slovenska s J. E. Mons. Henrychom
Jozefom Nowackim. Samozrejme jeho adresu som im hneď
poskytol.

Nová cesta služby Bohu a ľuďom
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O niekoľko dní som dostal telefonát z
Bratislavy, že sa dňa 25. marca mám
dostaviť na nunciatúru. Bol som presvedče-
ný, že sa jedná o záležitosť súvisiacu s pri-
pravovanou návštevou otca nuncia v
Pilišskej Čabe. Po vzájomnom uvítaní mi
však otec 

nuncius prečítal dekrét o mojom meno-
vaní za pomocného biskupa Bratislavsko-
trnavskej arcidiecézy. Bolo to pre mňa
obrovským prekvapením, mal som z toho
zmiešané pocity, lebo je to veľmi náročná,
vážna služba – obeta v rámci miestnej cirk-
vi. Keďže táto udalosť bola spojená so
sviatkom Zvestovania Pána, na um mi priš-
li slová Panny Márie, ktorá prijala Božiu
vôľu slovami: „Nech sa mi stane podľa
Tvojho slova”.

– Máte už teraz konkrétne krátko-, resp.
dlhodobé predstavy ohľadom Vášho pôso-
benia v biskupskom úrade?

Moje poslanie je určené službou
pomáhať diecéznemu biskupovi v jeho apo-
štolskej práci v rámci Bratislavsko-trnav-
skej arcidiecézy. Zo slov otca nuncia som
sa dozvedel, že Svätý Otec so mnou počíta
zvlášť pri službe veriacim maďarskej
národnosti. Ako som sa už viackrát vyjad-
ril, toto moje budúce poslanie súvisí s
prvotným poslaním biskupa (lat. PONTI-
FEX -Staviteľ mostov). Chcel by som preto
stavať duchovné mosty medzi ľuďmi navzá-
jom skrze Ježiša Krista.

– „Vidieť srdcom” – tak bude znieť Vaše
biskupské motto. Prečo padla Vaša voľba
práve na túto myšlienku? 

– Možno, že sa to bude zdať trochu
zvláštne, ale k tomuto biskupskému heslu
ma priviedla malá zápalková krabička,
ktorú som dostal od nemeckých sestier Sv.

Vincenta de Paul. Na krabičke je nápis:
Mit dem Herzen sehen – Vidieť srdcom, po
latinsky CUM CORDE VIDERE. Myslím
si, že v dnešnom tak racionalistickom a
pragmatickom svete je veľmi potrebné
začať sa pozerať na ľudí a ich každodenné
starosti a trápenia očami srdca.

– Ako by ste hodnotili Vaše 11-ročné
pôsobenie v štúrovskej farnosti?

– Odpoveď na túto otázku treba hľadať

medzi štúrovskými veriacimi. S Božou
pomocou a ich pričinením sme mohli opra-
viť farský kostol Sv. Imricha i s jeho zaria-
dením, a s časti aj farskú budovu. Avšak
tou dôležitejšou je duchovná stránka kňaz-
skej služby. Teší ma, že som mohol pripra-
viť na krst a pokrstiť okolo 600 detí i dospe-
lých a na sviatosť manželstva pripraviť tak-
tiež približne rovnaký počet párov. Mám
radosť aj z duchovných povolaní troch
bohoslovcov a troch rehoľných sestier.

– Aké plány ste mali ešte ohľadom
ďalšieho rozvoja štúrovskej farnosti?

– Čo by sa mohlo urobiť je oveľa viac,
než toho čo som počas 11-tich rokov vyko-
nal. Nemyslím tu len na dokončenie opráv
farskej budovy, na plánovaný nový kostol
na sídlisku, ale najmä ešte viditeľnejšiu
duchovnú obnovu mládeže a rodín štúrov-
skej farnosti.

– Ako budete spomínať na štúrovských
veriacich?

– Som veľmi vďačný všetkým mojim bra-
tom a sestrám, ako aj ostatným obyvateľom
mesta za srdečné rodinné spoločenstvo ako
aj za podporu všetkých mojich snažení pri
zveľaďovaní farnosti, ale aj celého mesta.
Budem nosiť vo svojom srdci Vás všetkých.
Svojimi modlitbami Vám vyprosujem
pokoj, lásku a porozumenie.

– Do biskupskej služby Vám prajeme
pevné zdravie a Božie požehnanie.

(R.C.)

A Szlovák Humanitárius Tanács 1995 óta minden évben kio-
sztja az Év ajándéka elnevezésű díjat. Az ilyen megtisztelő díj
odaitélése a maga nemében egyedülálló Európában. 

Azok kaphatják, akik valami olyat ajándékoztak embertársa-
iknak, amivel egyéneket, embercsoportokat segítettek ki szorult
élethelyzetekből vagy példamutató erkölcsi hozzáállással életet
mentettek.

A 2003 – as évben 89 nevezés érkezett erre a megtisztelő
díjra. Ebből a Szlovák Humanitárius Tanács tiszteletbeli bizott-
sága tíz embert választott ki, akik a díjjal kapcsolatos minden
elvárásnak megfeleltek. Köztük van Juhász Ágota, kőhidgyar-
mati anya is, aki egyik veséjét ajándékozta 14 éves kisfiának, s
ezzel gyermeke életét mentette meg. Példás emberi helytál-
lásáért a tanács Rendkívüli elismerését – az Élet díjat – kapta
meg. A megtisztelő elismerést a köztársasági elnök adja át a
díjazottaknak ez év júniusában, a pozsonyi Prímás palota tükör-
termében. 

Juhász Ágota asszonynak szívből gratulálunk az erkölcsi eli-
smeréshez és mindkettőjüknek jó egészséget kívánunk.

Pallag Magda

Slovenská humanitná rada (SHR) udeľuje od roku 1995 pre-
stížne morálne ocenenie Dar roka. Táto cena patrí v rámci dob-
rovoľného hnutia v Európe k doposiaľ ojedinelým formám oce-
nenia darcov a sponzorov. Dostať ju môžu tí ľudia, ktorí pomoh-
li ľuďom v núdzi, alebo v ťažkých životných situáciách, dokonca
zachránili ľudské životy. 

Slovenská humanitná rada dostala 89 nominácií na udelenie
ceny Dar roka 2003. O tom, kto sa stane laureátom tohto pre-
stížneho morálneho ocenenia, rozhodovala čestná komisia
SHR. Túto cenu tento rok udeľujú desiatim nominantom. Medzi
nich patrí aj pani Ágota Juhászová, mamička z Kamenného
Mostu, ktorá v decembri 2003 darovala svojmu 14 -ročnému
synovi obličku, a takto mu zachránila život. Za tento morálny
čin jej komisia SHR udelila Mimoriadne ocenenia Dar roka
2003 – Cenu života. Túto prestížnu cenu jej odovzdá prezident
Slovenskej republiky v zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v
Bratislave.

Pani Ágote Juhászovej zo srdca blahoželáme, a prajeme im
obidvom pevné zdravie.

Magdaléna Pallagová 

Rendkívüli Életdíj Mimoriadna Cena života

Felderül a lelkünk, amikor az egymás után sorjázó, szürke
hétköznapokból kiragyog egy-egy ünnep. S bár közülük kétség-
telenül a karácsony mutatja magát fontosabbnak, azért a húsvét
sem kevésbé örömteli. Kinek-kinek szíve szerint mást jelent e
néhány tavaszi nap. A húsvéti körmenetet, a vidám tojásfestést,
sonkafőzést, a kedves meglepetéseket, a családi boldog együt-
tlétet – vagy csupán azt az elégedettséget, hogy ismét süt a nap,
nyílnak a virágok, dalolnak a madarak...

Húsvétváró tojásfestésre hívta a Hársfa utcai óvoda az

anyukákat, apukákat, nagyszülőket. Egy kellemes családi han-
gulatú délutánon több tojásdíszítő technikával ismerkedhettek
meg a kicsik és nagyok. Az alkotóműhelyben egymás után
készültek a szebbnél szebb tojásköltemények, virágok, üdvözlő
lapok. Az óvónénik fáradságos előkészületi munkájának
köszönhetően mindenki boldogan térhetett haza otthonába, ahol
tovább fejleszthette kézügyességét, hiszen sokan lelték meg
benne szórakozásukat.

– Ági -

Húsvéti ünnepváró a Hársfa utcai óvodában
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Garamkövesd község önkormányzata az
1948/49-es forradalomra és szabadságharcra való
megemlékezés alkalmával a garamkövesdi katoli-
kus plébánia falán emléktáblát avatott március 14-
én

BÁTORI – SULCZ BÓDOG
honvéd ezredes, Klapka György szárnysegédje,

Komárom várának hős védője tiszteletére.
Az avatási ünnepség a római katolikus templom-

ban kezdődött imával. Az emléktáblánál Sliva Ju-
dit polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.
Ünnepi beszédet mondott Plank Zoltán, a Pozso-
nyi Magyar Nagykövetség első titkára, Pásztó
András, az Esztergomi Ferences Gimnázium taná-
ra, és Stugel Tibor, az MKP alapszervezetének el-
nöke, majd az óvodások és a Csemadok helyi szer-
vezete tisztelgett műsorával.

Podlupszky Mihály

Emléktábla Bátorinak

A magyar szabadságharc érdemekben gazdag katonája
18O4-ben született Körmöcbányán. Sulcz Bódogot szülei
tizenkét éves korában a kassai premontreiek neveldéjébe
íratták, ahol Toldy Ferenc, a későbbi irodalomtörténész és
a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt a szobatársa.
Sulcz a középiskola elvégzése után a kassai akadémián
bölcseletet és jogot tanult. Emellett francia és olasz nyelv-
tudást szerzett.

Tanulmányai befejeztével1824-ben úgy határozott, hogy
katonai pályára lép. Előbb Besztercebányán hadapródként
szolgált, majd innen Komáromba helyezték, majd a csapa-
tát Milánóba küldték. Damjanich-val, Lahner György-vel
az 1830-as években ismerkedett meg a seregben. 1844-
ben az ezredét áthelyezték Milánóból Zárába, ill,
Raguzába. Később Léva, ismét Zára, majd Udine, Brescia
és Pavia voltak szolgálati helyei.

Az 1848-as itáliai harcok után hazatért testvéröccséhez,
az akkori esztergomi plébánoshoz. Az ő segítségével tu-
dott Drezdába utazni, hogy kezeltesse egyre súlyosbodó
fülbaját. A magyar szabadságharc hírére azonnal hazatért,
s felajánlotta szolgálatát a magyar kormánynak. Mészáros
Lázár, hadügyminiszter a 17. barsi zászlóalj vezetésével
bízta meg. 

1848. december 4-én Sulczot őrnaggyá nevezték ki, A
tűzkeresztséget 1848. december 20-án a szikszói ütközet
jelentette számára, majd Bodrogkeresztúrnál is kitüntette
magát alakulatával a túlerővel szemben. Vitézségéért hon-
védeitől a Bátori nevet kapta. Február 8-án a kápolnai csa-
tában jeleskedett.

A tavaszi hadjáratból is vitézül kivette részét. Egysége
harcolt Tápióbicskénél, majd április 6-án Isaszegnél. Áp-
rilis 11-én Vác, majd 19-én Nagysalló következett. A
nagysallói csata lefolyását „Emlékiratai” is megőrizték. 

A csat előtt a barsi 17. zászlóaljhoz a következő buzdí-
tó beszédet intézte:

„Ti, ifju, hős harcosai Bars megyének ! Itt, szülőföldünk
szivében ezer lépésre tőlünk áll az ellenség Nagysallón.
Ti, kiknek hős tetteit a távol folyó Bodrog, Tisza s Duna
partjain hirdetik, ahhoz hasonlót hazátok bölcsőjében is
tanusitsatok. Én meg vagyok arról győződve, hogy a mai
győzelem babérját senki tőletek el nem ragadja, s egy lel-
kes szuronyrohammal pár perc alatt birtokunkba ejtendi

Nagysallót. Éljen a 17. zászlóalj! Előre, indulj! ”
A fényes győzelem után Klapka mellett maradt, aki hon-

véd ezredessé léptette őt elő, s helyettesének nevezte ki.
Az augusztus 3-i kirohanás alkalmával Klapka egy egész
hadoszlop vezetését bízta rá. Bátorit augusztus 9– én ezre-
dessé nevezték ki, s ekkor tüntették ki a katonai érdem-
rend második fokozatával.

Bátori a kapituláció után Garamkövesdre vonult vissza.
Öccse, János ugyanis itt volt esperes-plébános. Azt gon-
dolta, hogy nyugodtan fog megöregedni, a Bach– korszak-
ban azonban háromszor is börtönbe vetették. A méltatlan
bánásmódot, a rendőri megfigyelést, haditörvényszék elé
állítást azonban méltósággal viselte.

1861– ben a Hont megyei honvédegyesület elnökévé vá-
lasztották, s ezer forint jutalmat szavaztak meg számára,
mivel a kapituláció óta semmilyen jövedelemmel nem ren-
delkezett. Gróf Andrássy Gyula miniszterelnöksége alatt
hatszáz forint nyugdíjat is kapott. Időközben elköltözött
öccsétől, s egy házat bérelt Garamkövesden, ahol özvegy
nővérével lakott.

Ismerősei szerint Sulcz barátságos, vidám és megnyerő
ember volt. Bajtársai mindig jószívűnek és segítőkésznek
ismerték. S bár utolsó éveiben már csak írásban tudott tár-
salogni, mégsem kerülte a társaságot. Gyakran elsétált
Esztergomba, ahol mindig nagy örömmel fogadták. A ze-
nét is nagyon szerette, ő maga is zongorázott, annak elle-
nére, hogy saját játékából alig hallott valamit.

Nyolcvanegy évesen hunyt el Garamkövesden 1885.
március 8-án. A köztiszteletben álló híres honvédezredes
és dandárparancsnok holttestét a Hont megyei gyászkísé-
ret a Garamnál adta át az esztergomi küldöttségnek. Sír-
emléke az esztergom-szentgyörgymezei honvédtemetőben
található a Garam torkolatával szemben, a március 15-i
megemlékezések színhelyén.

Bátori Sulcz Bódog „Emlékiratait” Egervári Ödön adta
ki Pesten 187O-ben. Ez a könyv ma is értékes forrása a
magyar szabadságharc történetének. A könyv arcképével
együtt jelent meg, akárcsak az életrajza, amit a „Vasárna-
pi Újság ” közölt 1885– ben. Életrajzát Thaly István írta
meg 1891-ben és a Körmöcbányai Magyar Egyesület adta
ki.

Veres Erika

Bátori Sulcz Bódog
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Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o uzatvorení Lepenkárne

Útlm výroby lepeniek, podpora výroby flutingu
Mimoriadne valné zhromaždenie Kappa Štúrovo, a.s. 14.

apríla prinieslo rozhodnutie o uzatvorení prevádzky
Lepenkáreň. Hrozba ukončenia činnosti Lepenkárne v súvislos-
ti s efektivitou jej prevádzky, bola prítomná od roku 1997, kedy
do Štúrova vstúpil prvý zahraničný vlastník (švédsky
AssiDomän). Miestny manažment odvtedy vyvíjal úsilie na
zachovaní tejto prevádzky, avšak po niekoľkých rokoch sa uká-
zalo, že z ekonomického hľadiska je to neodvratné rozhodnutie. 

Príčin ukončenia prevádzky Lepenkáreň je viacero. Keďže
dopyt po lepenkách v danej kvalitatívnej triede klesá, ich výro-
ba nedosahuje požadovanú rentabilitu. Nepriaznivý vplyv má aj
niekoľko rokov trvajúca recesia v európskom papierenskom
priemysle. Materská spoločnosť po dlhom zvažovaní usúdila, že
za týchto podmienok sa nedá prevádzka ekonomicky udržať.
Prví zamestnanci opustia Lepenkáreň 30. apríla, ďalšia skupina
zamestnancov odíde v máji a tretia skupina zamestnancov v
júni. Celkovo sa toto nepríjemné opatrenie dotkne približne
stovky ľudí. Dotknutí zamestnanci dostanú odstupné v priemere

na úrovni jednoročného platu (v závislosti od dĺžky odpracova-
ných rokov vo firme). Priemerný mesačný plat dnes v Kappa
Štúrovo, a.s. dosahuje 21 tisíc Sk. Vo firme ostane niekoľko
kľúčových zamestnancov Lepenkárne, ktorých skúsenosti budú
využité v inej časti firmy. 

Zároveň s útlmom neperspektívnej časti výroby materská spo-
ločnosť Kappa Packaging podporuje v Štúrove tú časť výroby,
ktorá je perspektívna a ktorá z dlhodobého hľadiska prináša
možnosť posilnenia pozície firmy na európskych trhoch. Kappa
Packaging investuje do výroby štúrovského flutingu (papiera na
zvlnenú vrstvu vlnitých lepeniek), o ktorý je na európskych
trhoch záujem. V súvislosti s hospodárskym rastom stredový-
chodného regiónu Európy zaznamenávame rast tohto záujmu.
Len v tomto roku do tejto časti výroby preinvestujeme približne
20 miliónov eur. Ďalšie investície prídu v nasledujúcich rokoch,
pričom cieľom je zvýšenie objemu výroby flutingu zo súčasných
180 tis. ton na približne 300 až 320 tis. ton v roku 2007. 

(rks) – tlačová správa 

A rendkívüli közgyűlés döntött a papírlemezgyártó részleg bezárásáról

A papírlemez helyett a fluting kap támogatást

A Kappa Štúrovo Rt. rendkívüli közgyűlése április 14-én
úgy határozott, hogy bezárja az üzem papírlemezgyártó részle-
gét. A bezárás veszélye – az üzem hatékonyságával összefüg-
gésben – már 1997-től ott lebegett a részleg felet, amikor be-
lépett a papírgyárat működtetni óhajtó első külföldi befektető,
a svéd AssiDomän cég. A helyi üzem vezetősége ezidőtől fo-
lyamatosan igyekezett a részleget megmenteni, az azóta eltelt
idő azonban megmutatta, hogy gazdasádi szempontból elke-
rülhetetlen ez a lépés. 

A papírlemezgyártó részleg bezárásának több oka van. A ha-
sonló minőségű kátránypapír iránti kereslet csökken, a terme-
lés nem éri el a várt jövedelmezőséget. Negatív hatást fejtett ki
az európai papíripart sújtó több éve tartó recesszió is. Az anya-
vállalat vezetősége hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy
ilyen körülmények között a termelés fenntartása nem gazdasá-
gos. A részleg alkalmazottainak első csoportja április 30-án,
egy további csoport májusban, a harmadik pedig júniusban ke-
rül elbocsátásra. Az a kellemetlen intézkedés összesen mint-
egy száz alkalmazottat érint. Az érintettek végkielégítést kap-

nak, átlagban egyévi bérüknek megfelelő összegben. (a cégnél
letöltött idő mértékében). A Kappa Štúrovo dolgozóinak havi
átlagbére ma 21 ezer korona körül mozog. A cég a részleg né-
hány tapasztalt dolgozóját megtartja, tapasztalataikat más
részlegen hasznosítja.

A ráfizetéses részleg megszüntetésével egyidőben a Kappa
Packaging társaság támogatni fogja Párkányban azt a terme-
lést, amelyben perspektívát lát, és amely hosszú távon a cég
helyzetét megerősítheti az európai piacokon. A Kappa
Packaging a fluting gyártásába eszközöl további beruházást,
hisz a hullámosított kartonpapír iránt az európai piacokon nő
az érdeklődés. Különösen érvényes ez a közép-kelet-európai
térségre. Csupán ebben az évben mintegy húsz millió euró lesz
a beruházás mértéke. A következő években további beruházás
várható, azzal a céllal, hogy a fluting termelését a jelenlegi évi
180 ezer tonnáról 2007-ig mintegy 300-320 ezer tonnára sze-
retnénk emelni.

(rks)– sajtóközlemény

(Ford: Lukács Zsigmond)

Április 18-án, a Városi Művelődési Központban vendégsze-
repelt a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes „Jöjjenek a lagziba”
című műsorával. Három felvidéki (zoboralji, ipolymenti és
tardoskeddi), valamint három magyarországi (rábaközi, rimó-
ci és kartali) táncot mutattak be. A dalok (zoboralji menyass-
zonybúcsúztató, ipolyvarbói pártabúcsúztató) szervesen
illeszkedtek az adott táncokhoz. Emellett két zenekari blokk
is volt a műsorukban (csallóközi polgári táncok, vásárúti
muzsika). A műsoron látszott az igényesség és a ráfordított
munka. Egy valódi lagziban érezhette magát a néző. Az előa-
dás után bepillantást nyerhettem az együttes életébe. A tánco-
sok többnyire főiskolások, de akadnak köztük a középiskolás
korosztályból is. Több koreográfussal is együttműködnek.
Németh Ildikóval és Szabó Szilárddal az együttes a nyolcva-
nas évektől van kapcsolatban. Azóta majdnem minden műsor-

ba készítettek egy-két koreográfiát, mint vendégkoreográfu-
sok. 2000-ben az együttes őket kérte fel, hogy legyenek
művészeti vezetői, amit ők fel is vállaltak. Sóskuti Edit és
Gémesi Zoltán jelenleg a komáromi Feszty Árpád
Néptáncegyüttes vezetői, egyébként Németh Ildikó és Szabó
Szilárd tanítványai, akik hat évig táncoltak a Budapest
Néptáncegyüttesben. A csoportot kísérő zenekarban új arco-
kat is fel lehetett fedezni, sőt párkányi is volt köztük
Madocsai Szilárd személyében, valamint a párkányi Varjos
zenekar prímása, Alt István. Külön öröm volt látni a táncosok
között a párkányi Bayer Pétert, Baranyovics Boriszt, továbbá
a muzslai Kuklis Katalint és a bajtai Érdi Borbálát, majd ropni
egyet velük az előadás utáni táncházban, ahol a Varjos zene-
kar húzta a talpalávalót. 

ifj.Brigán Dezső

Itt járt a Szőttes
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Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, dňa 30. marca 2004:
– zobralo na vedomie analýzu programov MsKS. 
– schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta podľa VZN č. 3/02 nasle-

dovným subjektom: 
1. TJ DUNAJ Štúrovo – na rekonštr.práce: 20.000,– 
2. Združenie rekreačného volejbalu Štúrovo – na zabezp. činnosti: 

10.000,-
3. MŠ Družstevný rad Štúrovo – na metod. pomôcky: 25.000,-
4. Kultúrne združenie Štúrovo a okolie – na zabezp.činnosti: 40.000,-
5. Zväz telesne postihnutých a vozíčkárov Štúrovo – na rehabilitačný

pobyt: 15.000,-
6. Farský úrad Ref. kresť. cirkvi Štúrovo – na rekonštr.práce: 100.000,-
7. Skautský zbor Štúrovo – na zabezp. táborenia: 5.000,– 
8. Skautský zbor Štúrovo – na zakúpenie stanu: 13.000,– 
9. Cirkevná MŠ Štúrovo – na učebné pomôcky: 15.000,– 
10.Spol.slov.-maď. priateľstva Štúrovo – na jubilejné podujatie: 7.000,– 
Spolu: 250.000,-
– zobralo na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky mesta

Štúrovo za rok 2003, ďalej výročnú správu MsÚ o účtovníctve, stav pohľadá-
vok mesta Štúrovo k 31.12.2003 a postupy MsÚ na ich riešenie, resp. vyhod-
notenie vecného a hodnotového splnenia plánu investičnej výstavby.

– schválilo záverečný účet mesta za rok 2003 a výsledok rozpočtového
hospodárenia mesta Štúrovo za rok 2003. Rozpočtové príjmy činili 182 573
403,20 Sk a rozpočtové výdavky 126 658 867,95 Sk.

Prevaha príjmov nad výdavkami je 55 914 535,25 Sk. Po očistení prebyt-
ku od školstva – škôl a školských zariadení v celkovej čiastke 45 291 300,–
Sk čistý výsledok hospodárenia mesta Štúrovo za rok 2003 predstavuje čiast-
ku 10 623 235,25 Sk.

– zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
mesta za rok 2003.

– schválilo vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov školských
zariadení, kultúrnych ustanovizní a mestských podnikov za rok 2003.

– uložilo MsÚ na aprílové zasadnutie MZ vypracovať analýzu využitia
jednotlivých MŠ z pohľadu projektovej kapacity počtu detí s porovnaním so
skutočným obsadením, nadväzne na skutočne čerpaný objem rozpočtových
prostriedkov na roky 2002, 2003, resp. na stanovený objem prostriedkov na
r. 2004 prepočítaný na jedno dieťa MŠ.

– uložilo mestskej knižnice doplniť vyhodnotenie o rozbor návštevnosti
knižnice v členení na čitateľov a návštevníkov internetu, zároveň vyčísliť
samostatnú ekonomiku prevádzkovania internetu z pohľadu jeho ďalšieho
rozšírenia pre verejnosť.

– schválilo návrh na vyplatenie odmeny primátora mesta, zástupcu pri-
mátora mesta za minulý polrok,, ďalej návrh na vyplatenie odmeny hlavného
kontrolóra a riaditeľov mestských organizácií za rok 2003. Ďalej schválilo
návrh na úpravu platu primátora a zástupcu primátora mesta od 1.1.2004,
ďalej návrh na úpravu platu šéfredaktora regionálnych novín Štúrovo a oko-
lie. Uvedené body boli prejednané na neverejnej časti zasadnutia MZ.

– schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry, vzdelávania
a športu pre nasledovných žiadateľov:

– Rod. združenie pri ZUŠ Ferenca Liszta na „Štúrovský letný tábor
výtvarnej kultúry”: 15.000,– Sk

– Rodičovská rada pri Gymnázia na „Medzinárodný vzdelávací program
JSW”: 15.000,– Sk 

– Rod. združenie pri ZUŠ Ferenca Liszta na projekt Družobný koncert:
8.000,– Sk.

– Zväz telesne post. ZO špecifická č. 99 na projekt „Deň matiek” a na
„Športový deň”: 2 x 2.000,– Sk

– MO Matice slovenskej na projekt „Výstavka dobových krojov z regió-
nov SR”: 2.500,– Sk.

– Rod. združenie pri Združenej strednej škole v Štúrove na „Družobné
šport. stretnutie: 2.000,– Sk.

– Združ maď. rodičov pri ZŠ Endre Adyho na finále celoštátnej zemepis-
nej súťaže: 2.000,– Sk.

– menovalo za náčelníka Mestskej polície v Štúrove Františka Šimona, s
platnosťou od 1. júna 2004 

– schválilo ”Koncepciu rozvoja Základnej školy s VJM Endre Adyho,
ktorá tvorí prílohu operačného programu Základná infraštruktúra –
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.

– delegovalo Ing. Magdalénu Machajovú do Školskej rady pri Základnej
škole slovenskej v Štúrove.

– schválilo prijatie úveru 12 mil. Sk pre Vadaš s.r.o. na dobu 10 rokov od
OTP banky, na financovanie technologickej časti bazénu s vlnobitím.

Párkány város képviselőtestülete 2004. március 30-i ülésén:
– tudomásul vette a városi művelődési ház programjainak elemzésé-

ről szóló jelentést
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá 3/02 sz. rendelete alapján az

alábbi kérelmezők számára:
1. DUNAJ SE – épületfelújításra: 20.000,– 
2. Szabadidős röplabda egylet – működési költségre: 10.000,-
3. Szövetkezeti sori óvoda – módszertani eszközökre: 25.000,-
4. Párkány és Vidéke Kulturális Társulás – működési költségre: 

40.000,-
5. Mozgássérültek egyesülete – rehabilitációs táborra: 15.000,-
6. Református egyházközség – épületfelújításra: 100.000,-
7. Szent Imre Cserkészcsapat – táborozás költségeire: 5.000,– 
8. Szent Imre Cserkészcsapat – sátor vásárlására: 13.000,– 
9. Szent Imre Egyházi Óvoda – taneszközökre: 15.000,– 
10.Szlovák-Magyar Baráti Társaság – jubileumi rendezvényre

7.000,– 
Összesen: 250.000,-
– tudomásul vette Párkány város 2003. évi könyvviteléről és kinnlé-

vőségeiről, valamint azok kezeléséről szóló jelentést, továbbá a könyv-
vizsgáló jelentését, és a beruházási terv teljesítéséről szóló jelentést. 

– jóváhagyta Párkány város 2003. évi zárszámadását. Eszerint a be-
vételi oldal 182 573 403,20 koronát, míg a kiadási oldal 126 658 867,95
koronát tett ki. Így a város 55 914 535,25 korona nyereséggel zárta a ta-
valyi évet. Ha eltekintünk az oktatásügyre szánt tételektől (45 291 300,–
Sk), a városi költségvetés tiszta többlete 2003-ban 10 623 235,25 koro-
nát tett ki.

– tudomásul vette a főellenőr álláspontját a költségvetés teljesítéséről
– jóváhagyta az oktatási és kulturális intézmények, valamint a városi

vállalatok 2003. évi költségvetésének teljesítéséről szóló jelentéseket.
– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy a testület áprilisi ülésére ké-

szítsen elemzést az egyes óvodák kihasználtságáról, összehasonlítva azt
az előző évek költségigényével, és átszámítva azt az egy gyerekre for-
dítható 2004. évi költségre.

– feladatul adta a városi könyvtárnak, hogy egészítse ki jelentését az
olvasói, ill. internet-használati mutatókkal és készítsen kimutatást az
internet-használat gazdasági vonzatairól, annak további fejlesztése vo-
natkozásában.

– jóváhagyta a polgármester és az alpolgármester előző félévi jutal-
mának kifizetésére tett javaslatot, továbbá a főellenőr és a városi intéz-
mények igazgatóinak 2003. évi jutalmára tett javaslatot. Továbbá jóvá-
hagyta a polgármester és az alpolgármester bérrendezésére tett javasla-
tokat, 2004. január 1-i hatállyal. Továbbá jóváhagyta a Párkány és Vi-
déke c. regionális lap főszerkesztőjének bérrendezésére tett javaslatot.
A fenti napirendi pontok a testület zárt ülésén kerültek megvitatatásra.

– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális, művelő-
dési és sport alapból az alábbi kérelmezők számára:

– Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola szül. tanácsa – „nyári képzőmű-
vészeti táborra”: 15.000,– 

– Gymnázium szülői tanácsa – Nemzetközi művelődési program
költségeire: 15.000,–  

– Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola szül. tanácsa – „Szomszédoló
hangversenyre”: 8.000,– .

– Mozgássérültek szervezete – Anyák napi és sportnapi rendezvé-
nyekre: 2 x 2.000,– 

– Matica slovenská alapszervezete – népviseleti kiállításra: 2.500,– .
– Szakmunkásképző szülői tanácsa – sporttalálkozó díjaira: 2.000,– .
– Ady Endre Alapiskola szülői tanácsa – országos földrajzverseny

döntőjére: 2.000,– .
– 2004. június 1-i hatállyal kinevezte Simon Ferencet a városi rend-

őrség parancsnokává
– jóváhagyta az Ady Endre Alapiskola fejlesztési koncepcióját,

amely az oktatási infrastruktúra fejlesztését célzó pályázat részét képe-
zi.

– Ing. Magdaléna Machajovát delegálta a Szlovák Tannyelvű alapis-
kola iskolatanácsába

– 12 millió koronás – tíz éves futamidejű – OTP bankhitel felvételét
hagyta jóvá a Vadas Kft. számára. A hitelből a fürdő hullámmedencé-
jének technológiáját biztosítják be.

Správy mestského zastupiteľstva Az önkormányzat hírei
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A 2004. január 1-jén alakult körzeti hivatal vezetőjének a
semmiből kellett megteremtenie a hivatal működéséhez szük-
séges alapfeltételeket. Egyrészt ki kellett választania azokat a
szakembereket, akik megfelelő tapasztalatszerzés után el tud-
ják látni a hivatalra rótt igényes feladatokat. Másrészt számí-
tógépes-hálózat kiépítésével, irodák berendezésével és megfele-
lő műszaki háttér megteremtésével biztosítani kellett a zavar-
talan munkát.

Az eltelt, közel négy hónap után a hivatal immár csaknem teljes
létszámmal működik és bizonyítást nyert, hogy képes ellátni a pár-
kányi körzethez tartozó 23 település ügyeinek intézését. Március-
ban nyilvánosan meghirdetett pályázat útján kiválasztották a három
osztály vezetőjét. Eszerint mindháromnak, a belügyi igazgatási, a
vállalkozási és katasztrófavédelmi osztálynak is április 1-től kine-
vezett vezetője van. Az előző gyakorlathoz képest változásnak szá-
mít, hogy minden nap reggel nyolctól 15,00 óráig van félfogadás.
A katasztrófavédelemhez tartozik a sereg állományába történő
újoncozás, a polgári védelem és a katasztrófával fenyegető helyze-
tek elhárítása. A vállalkozási osztály munkatársainak legfőbb fel-
adata a vállalkozási engedélyek intézése. A készülő új jogszabály
szerint az ügyfél által benyújtott kérelem után eltelt öt napon belül
kötelesek lesznek az engedélyt kiállítani. Jelenleg még 15 nap áll
rendelkezésükre.

A belügyi osztály egyik fő feladata a kihágások pártatlan intézé-
se, a parlamenti választások, elnökválasztás és a népszavazások
egyeztetése, a nyilvános gyűjtések és a 23 település anyakönyvi hi-
vatalainak szakmai felügyelete.

A jól megszervezett elnökválasztásnak és népszavazásnak kö-
szönhetően a választások eredményeit gyorsan, különösebb gond
nélkül sikerült feldolgozni. A hivatal előnye e jelentős társadalmi
esemény kapcsán is bizonyítást nyert. A végeredményt igazoló
jegyzőkönyveket ugyanis az egyes bizottságoknak már nem Érsek-
újvárban, hanem a párkányi Körzeti Hivatalban kellett leadniuk,
amely értelemszerűen idő, pénz és fáradság megtakarításával járt.
Természetesen még van tennivaló, amellyel gördülékenyebbé le-
hetne tenni a hivatali ügyintézést és javítani lehetne a munka haté-
konyságát. Az elkövetkező hónapokban erre kell összpontosítani. 

A hivatal környéke – a mély, tengelytörést kockáztató kátyúkkal
tűzdelt bekötőút áldatlan állapota, a parkolás hiánya, az eső után
tetten érhető sár és pocsolyák – számos embertársunk bírálatát és
nem tetszését váltja ki. Emellett nem használ a Párkányról alkotott
képnek sem. Bár a város idei költségvetésében szerepel egy új be-
kötőút építése, a tulajdonjogi viszonyok rendezése hátráltatja a be-
ruházás kivitelezését. Az elképzelés szerint a jelenlegi helyén egy
öt méter széles út épülne, hozzávetőleg 30 autó parkolását lehető-
vé tevő parkoló kialakításával. A kátyúk kőzúzalékkal történő ide-
iglenes betömését a lakáskezelő vállalat igazgatója vállalta magára.
A végső megoldást, a tervezett beruházás kivitelezését a város épí-
tészeti osztályvezetője készíti elő.

Oravetz Ferenc 

Vedúci štúrovského obvodného úradu 1. januára 2004
fakticky od nuly musel začať vytvorenie podmienok potreb-
ných k fungovaniu úradu. Musel vybrať potrebných odbor-
níkov, ktorí po prísnom výbere budú schopní získať nutné
skúsenosti a budú schopní vybudovať aj potrebnú počítačo-
vú sieť. Musel zabezpečiť potrebné technické zázemie, aby
práca sa mohla nerušene začať.

Obvodný úrad už skoro štyri mesiace funguje, stavy sú
skoro kompletné, obvodný úrad je schopný riadiť a vybavo-
vať veci občanov z pričlenených 23 obcí. V marci na základe
konkurzu boli vybratí vedúci všetkých troch oddelení. Podľa
toho všetky tri oddelenia – oddelenie pre vnútorné veci, pre
podnikateľskú činnosť a oddelenie krízového manažmentu má
od 1. apríla svojich vymenovaných vedúcich. Oproti pred-
chádzajúcej praxe klientov prijímajú každý deň od 8.00 do
15.00 hodín.

Do kompetencie oddelenia krízového manažmentu patrí
odvod brancov, civilná obrana a opatrenia proti prípadným
katastrofickým situáciám. Pracovníci oddelenia pre podnika-
teľskú činnosť majú za úlohu vydávanie živnostenských
oprávnení. Podľa pripravovanej právnej normy budú musieť
behom piatich dní od podania žiadosti vydať živnostenské
povolenia.

(Momentálne na tento úkon majú ešte 15 dní).
Oddelenie pre vnútorné veci vybavuje priestupky, organi-

zuje parlamentné, prezidentské voľby a referendá, kontroluje
verejné zbierky a činnosť matrikárov všetkých 23 obcí.

Vďaka dobre pripraveným prezidentským voľbám, resp.
referendu sa dostali volebné výsledky a zápisnice do rúk šta-
tistického úradu rýchlo a načas. Veľkou výhodou bolo, že
zápisnice z našich obcí nemuseli dopravovať do Nových
Zámkov ako doposiaľ, ale len do Štúrova. Ušetril sa tak čas,
námaha a peniaze. Prirodzene, máme ešte čo robiť, je veľa
možnosti urobiť našu prácu plynulejšou a efektívnejšou. Je to
úloha najbližších mesiacov.

Okolie budovy obvodného úradu má takisto svoje nedo-
statky. Spojovacia cesta je plná výmoľov ohrozujúcich tech-
nický stav áut, nedostatočné parkovacie možnosti, mláky a
blato po daždi, čo občania kritizujú oprávnene. Popritom to
neprispieva ani obrazu mesta. V rozvojovom pláne mesta
figuruje síce rekonštrukcia tejto cesty, ktorá však nie je
majetko-právne vysporiadaná. Podľa predstáv by sa tu mala
uskutočniť výstavba asi 5 m širokej prístupovej cesty, a par-
kovisko pre 30 áut. Riaditeľ bytového podniku prisľúbil zasy-
pať výmole štrkom, čo je len provizórne riešenie. Na projek-
toch definitívneho riešenia pracuje vedúci oddelenia výstav-
by mestského úradu.

F. Oravetz

(Preklad: Lukács Žigmund)

Izmosodik a körzeti hivatal Obvodný úrad sa osvedčil

Dňa 20.marca sa konal v športovej hale III. ročník volejbalo-
vého turnaja zmiešaných družstiev o Putovný pohár primátora
mesta. Prihlásených osem družstiev bolo rozlosovaných do
dvoch skupín, kde hrali každý s každým. 

Skupinu A vyhralo družstvo Šiah, 2. Štúrovo A, 3. Bánovce nad
Bebravou, 4. Nové Zámky. Rozhodujúci zápas: Šahy – Štúrovo A
2:1.

Skupinu B vyhralo družstvo Nitry, 2. Trenčianske Teplice, 3.
Komárno, 4. Štúrovo B. Rozhodujúci zápas: Nitra – Trenčianske
Teplice 2:1.

Zápas o 3. miesto: Štúrovo A – Trenčianske Teplice 2:0
(21:12,21:12). 

Finále: Nitra – Šahy 2:1 (19:21, 21:10, 15:11).

Týmto sa Nitra stala tretím držiteľom Putovného pohára (Šahy-
2002, Štúrovo A – 2003). Ceny slávnostne odovzdal primátor
mesta Ján Oravec. Boli odovzdané aj dve individuálne ceny: naj-
lepší hráč: Peter Czápa (Štúrovo A), najlepšia hráčka: Katka
Ardelová (Nitra).

Usporiadatelia, ZRV Štúrovo aj touto cestou ďakujú nasledujú-
cim sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému usporiadaniu turnaja:
Kappa Obaly a.s., Kappa Štúrovo a.s., Protimex, Eko Real s.r.o,
Novatrans sped s.r.o., M a M – Francúzska pekáreň s.r.o. Salka,
Autogas Slovakia s.r.o., Pohostinstvo Niszler, Pohostinstvo Kotva,
fa Krako, Cocher Elektro, Flamengo presso, Ing. Karol Meliška,
Agromobil s.r.o., Betonárka Kormoš a Dr. Marček František.

János Paulovics

Putovný pohár do Nitry
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Néhány gondolat a X. Gyurcsó Napok kapcsán

Immár tizedik alkalommal rendezték
meg Garamkövesden a Gyurcsó István
Kulturális Napokat. Az idei kétnapos
rendezvénysorozat is sok tanulsággal
szolgált, mind a résztvevők, mind pedig a
szervezők számára. 

Csütörtökön, április tizenhatodikán nyi-
tották meg az emléknapokat, a Hogyan ta-
nítsunk szlovákiai magyar irodalmat c. fó-
rummal, amelyen Szeberényi Zoltán, nyu-
galmazott egyetemi docens, Tőzsér Árpád
Kossuth-díjas költő, továbbá Pénzes István
és Hajtman Béla gyakorló tanárok fejtették
ki véleményüket a tárgykörben. Ám, még
mielőtt taglalnánk a szimpóziumon elhang-
zottakat, le kell szögezni néhány alapvető
dolgot. Roppant szimpatikus és tiszteletre
méltó, ha egy hazai magyar kisközség úgy
is ápolja kulturális, művelődéstörténeti ha-
gyományait, ha – szlovákiai magyar költő
személyében először – szobrot állít a falu
neves szülöttjének, esetünkben Gyurcsó Ist-
vánnak. A költő, bár Pozsonyban dolgozott,
Dunaszerdahelyen élt, Garamkövesden lett
eltemetve, s a falu máig ápolja emlékét.
Egészséges lokálpatriotizmus, mondhat-
nánk, bár ebben az egészben csak az a zava-
ró, hogy, – mint az a helyszínen többször is
elhangzott – Gyurcsó Istvánt főképp ember-
ként ismerték elsőrangúnak és nem költő-
ként. Szobrot viszont kimagasló életműért
szokás állítani, mert egy szobor értékítéletet
általánosít, de hát ezt bízzuk a helyiekre,
akik joggal lehetnek büszkék Gyurcsóra. A
szimpózium viszont sajnos egyáltalán nem
arról szólt konkrétan, amit a címében ígért.
A résztvevő pedagógusok ugyanis módszer-
tani tanácsokat, gyakorlati észrevételeket
vártak. Nos ezt csak részben kapták meg,
főképp Hajtman Bélától és Pénzes Istvántól.
Szeberényi Zoltán viszont – egy unalmas,
rettenetesen hosszú és teljesen szétfolyó
„előadásban” rögvest az elején nekitámadt a
jelen nem lévő Németh Zoltánnak, aki ta-
valy közölt tanulmányt a „van-e szlovákiai
magyar irodalom” témakörében. Szeberényi
szerint igenis van, méghozzá jellegzetes és
színes. Az volt a benyomásunk, hogy

Szeberényi alapjaiban érti félre Németh
Zoltán alapállását. Sokkal tanulságosabb
volt Tőzsér Árpád hozzászólása, aki rögtön
észrevette a filozófiai különbséget, s a nyel-
vi immanencia, a kimondhatóság, megfo-
galmazhatóság problémakörére helyezte a
hangsúlyt. Tőzsér sem híve a kalodázásnak,
bár szerinte a szlovákiai magyar irodalom
elnevezésként használható, de többet a
puszta fogalomnál mindez csak az ötvenes
években, ill. a hatvanas évek legelején je-
lentett, amikor a határok légmentes lezártsá-
ga folytán a hazai alkotók nem kerülhettek
inspiratív és termékeny kölcsönhatásba a
kortárs áramlatokkal. Pénzes István az alap-
iskolás tankönyvekben előforduló hazai ma-
gyar gyermek– és ifjúsági irodalom gyako-
riságát vette górcső alá. Nagy hiány mutat-
kozik megzenésített versek, prózák, mesék
CD-iből, kazettáiból és kottáiból is.
Hajtman Béla szerint az új középiskolás tan-
tervben – mivel borzasztó kevés az óraszám
– a legértékesebbeket kell tanítani, de azt
részletesen, s főképp elevenen. Fel kell
hagyni a magoltató, akademikus oktatással.
Többet kell foglalkozni a kortárs magyar
irodalommal, vitázni kell a diákokkal, élő
irodalomórákat kell szervezni, játékkal, hu-
morral, akár a szerzők meghívásával.
Hajtman szerint a mostani fiatal irodalmá-
roknak elegük van a siránkozó rezervátum-
létből, ezért se szeretik a szlovákiai magyar
irodalom – meghatározást. Az est hátralévő
részében az Ister-Granum Eurorégió irodal-
mi-művészeti antológiáját mutatta be
Csicsay Alajos szerkesztő, és fellépett az
Esztergomi Klubszínpad is. Másnap került
sor a Gyurcsó István szavalóversenyre,
amely egyedülálló a maga nemében azzal,
hogy hazai magyar költők, írók alkotásait
kell bemutatni az előadóknak. Idén is szép
számmal vettek részt, még Magyarországról
is. Csak két kategóriában versenyeztek, Ba-
lázs F. Attila, a zsüri elnöke szerint a szín-
vonal tartós, de szakmailag tovább kell lép-
ni. Az AB-ART épp ezért tervezi egy szava-
lóknak szóló szöveggyűjtemény kiadását is.
A harmadik kategóriában általában nem a
koruknak megfelelő szöveget választottak a

versenyzők, a negyedik kategória viszont
kimagasló teljesítményt nyújtott. 

A 3. kategória helyezettjei: 1. Szabó
Donáta és Mátyás anikó (mindketten Selye
János Gimnázium, Komárom), 2. Hajnal
Zsuzsanna (Ady Endre Alapiskola, Pár-
kány), Sárközi Hajnalka (Petőfi Sándor
Alapiskola, Kéménd). Különdíjban része-
sült Tamás angelika (Ady Endre Alapisko-
la, Párkány). A 4. kategória eredményei: 1.
Veres Erika (Párkányi Magyar Tannyelvű
Gimnázium) és Fazekas Réka (Selye János
Gimnázium, Komárom). 2. Vančo Ildikó
(Párkányi Magyar Tannyelvű Gimnázium),
3. Benko Zsuzsa (Ipolysági Magyar Tan-
nyelvű Gimnázium) és Kuti Gergely (Te-
mesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esz-
tergom). Különdíjban részesült Bokor Réka
(Párkányi Magyar Tannyelvű Gimnázium).

Délután a résztvevők tisztelegtek a költő
sírjánál és megkoszorúzták a szobrát is. Az
ünnepségen részt vett Czimbalmosné Mol-
nár Éva, a pozsonyi Magyar Intézet igazga-
tója is, továbbá Huszár László, a dunaszer-
dahelyi Gyurcsó István Alapítvány ügyvi-
vője, aki a gálaműsor keretében idén is átad-
ta azt a pénzjutalmat, amit a tehetséges ma-
gyar fiatalok oktatási, művelődési támoga-
tására szánnak. Most ifj. Keszegh Pál,
garamkövesdi, párkányi gimnazista kapta a
díjat, aki hegedűszólóval tisztelgett a költő
emléke előtt. Nagyszerű műsort adott a Ki-
csi Hang, Sotkovszky Lajos énekes-zenész
és a párkányi Csemadok-énekkar is. Ezek
után Barak László, Balázs F. Attila és M.
Csepécz Szilvia kerekasztal-beszélgetésé-
nek lehettünk szem-és fültanúi, hasznos,
olykor humoros megjegyzéseket tettek az
irodalomról és a könyvkiadásról, azonban
azt, hogy van-e szlovákiai magyar irodalom
– nos ezt a kérdést mindegyikük erőszakolt-
nak, szerencsétlennek, és álproblémának ér-
zi. Végezetül csak annyit: ha javul a szerve-
zés, ha nem lesznek üresjáratok és „beszél-
gessünk, csak azért, hogy beszélgessünk”
helyzetek, akkor a Gyurcsó Napok kistérsé-
gi fesztivállá nőheti ki magát. Ezt szívből
kívánjuk a garamkövesdieknek. 

– erbé – 

„Táj-kép-szó” címmel jelent meg nemré-
giben az Ister-Granum Eurorégió Antoló-
giája 2004. Az irodalmi és képzőművészeti
gyűjteményt Dr.Csicsay Alajos mutatta be a
X. Gyurcsó István Kulturális Napokon.
Elmondása szerint a könyv elsősorban kifor-
rott alkotók munkáiból áll össze, ugyanak-
kor helyet kaptak benne a pályakezdők is.
Összeállításánál olyan szándék is munkált
az alkotókban, hogy régiónkból felmutassák
azokat, akik a szlovákiai magyar irodalom
háború utáni újraszületésénél bábáskodtak
és sikerült nekik életük folyamán maradan-
dó dolgokat létrehozni. Valamint azokat,
akik túlléptek a kisebbségi sérelmek művés-

zi ábrázolásán, általános emberi tulajdonsá-
gok megformálásával jogot nyertek arra,
hogy az egyetemes magyar irodalom és
képzőművészet alkotói között tártsák őket
számon. Most már egyedül az olvasó joga
elbírálni, tettek-e jó szolgálatot e kötet anya-
gának összeállításával, közreadásával. A
kiadvány szerkesztője Ruda Gábor,
Régiónkból a következő alkotók neve fém-
jelzi a kötetet: Barta Gyula, Bugyács
Sándor, M. Csepécz Szilvia, Csicsay Alajos,
Gyurcsó István, Gyűgyi László, Hajtman
Béla, Kocsis Ernő, Lábik János, Ottmár
Sándor, Vércse Miklós, Zalaba Zsuzsa.

A Gyurcsó Napok keretében került meg-

rendezésre „A természet csodái – a
Garammente és a Dunakanyar Valkó János
szemével” című kiállítás. Valkó János pár-
kányi fotós, akinek a fényképezés nemcsak
a mindennapi munkáját jelenti, hanem ked-
vtelése is. Az évek során összegyűjtött képe-
kből, pillanatokból tárult a néző elé egy kis
ízelítő. Képeinek fő témája a természet és
annak fellelhető szépségei. Az őszi fák szí-
nes lombjai, csendéletek, erdei zeg-zugok,
az évszakok hangulatai – mintha magukba
szívtak volna ezek a fényképek. Ez jó, mert
ezalatt az idő alatt barátságos öszhangban
lehettünk környezetünkkel.

– Ági -
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ARTTEX
V apríli si návštevníci galérie mohli prezrieť tvorbu členov

Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX z Bratislavy. Prvá netkaná
textília ARACHNÉ sa zrodila v 60-tych rokoch, ako úžitkový tex-
til. Na Brnenskom strojárskom veľtrhu prešívací stroj vystavovali
ako novinku československého textilného priemyslu. Skupina tex-
tilných výtvarníkov prišla na myšlienku využiť túto techniku na
„maľbu” farebným ovčím rúnom, akoby náhradu tkaného gobelí-
nu. Tak prišiel na svet československý patent Art-protis. V období
po rozdelení Československa Ing. Ida Reindlová vypátrala exis-
tenciu textilky, ktorá používala nielen podobné stroje, ale zaobe-
rala sa aj recykláciou odpadových textílií. Po jej prvých pokusoch
postupne sa pridávali aj ďalší výtvarníci, ktorých táto technika
oslovila. Vznikol tak slovenský patent netkanej textílie Arttex a
výtvarníci, ktorí uplatňovali túto techniku vo svojej tvorbe, založili
svoj klub. Z finančných prostriedkov EU v septembri 2001 bol ate-
liér v Bratislave slávnostne otvorený. 

Čo skrýva názov Arttex? Umeleckú tapisériu, ktorej základným
materiálom je čistá vlna s protimoľovou úpravou v širokej škále
farebných odtieňov. Autor realizuje dielo podľa vlastného výtvar-
ného návrhu technikou ukladania farebného rúna na podkladovú
látku, strihá, mieša, prepletá a spája mäkké farebné chumáčiky
vlny do rôznych tvarov a kompozícií. Takto vzniknutý obraz
postupne zažehľuje pod navlhčeným papierom. Finalizáciou je
fixácia pomocou textilného stroja k podkladovej látke vpichova-
ním alebo prešitím. Výsledným produktom je výtvarné dielo vhod-
né pre umiestnenie v reprezentačných priestoroch, ako doplnok
bytových interiérov. Pani Reindlová – inak pochádzajúca z
Nových Zámkov – nám prezradila, že týmto spôsobom šikovné
ruky dokážu vyčariť aj odevy na bežné každodenné nosenie a
vôbec vám nehrozí, že by ste sa niekde stretli s tým istým konfekč-
ným tovarom. Ateliér je prístupný aj laikom, dokonca privítajú aj
deti v rámci školských výletov. V dielni si môžu vyskúšať uvedenú
techniku. Informácie vám srdečne podajú na t.č.: 02/48272284.

A pozsonyi ARTTEX Textilképzőművész Klub tagjainak al-
kotásait tekinthették meg a galéria látogatói áprilisban. A hatva-
nas években született az első nem szőtt használati textília
ARACHNÉ néven. A Brüni Gépipari Vásáron állították ki a
csehszlovák textilipar újdonságát, az átvarró gépet. A textilkép-
zőművészek egy csoportja úgy gondolta, hogy e technika fel-
használásával és színes nyers gyapjú segítségével képeket „fes-
tenek”, melyekkel a szőtt gobelint kezdték helyettesíteni. Így
nyert szabadalmat a csehszlovák Art-protis. Csehszlovákia szét-
válása után Ing. Ida Reindlová kereste fel azt a textilgyárat
Tanyon, amely hasonló gépekkel dolgozott és a textilhulladék
újrahasznosításával is foglalkozott. Az eljárás felhasználásával
itt kezdte el kisérleteit és más művészeket is magához vonzott.
Így nyert szabadalmat az Arttex technológia és a képzőművé-
szek klubot alapítottak. 2001-ben uniós támogatással sikerült
megnyitni azt a műhelyt, ahol azóta is szorgalmas alkotói mun-
ka folyik. 

Mi is az Arttex? Művészi tapiszéria, melynek alapja a molyír-
tóval ellátott színes nyers gyapjú. Az alkotó saját művészi el-
képzelése szerint a nyírás, keverés, átfonás segítségével rendezi
el a gyapjút az alapanyagon, s így különböző kompozíciókat
hoz létre. Vizes papír segítségével fokozatosan levasalja a ké-
pet, majd következik a géppel való rögzítés. Az eredmény egy
gyönyörű képzőművészeti alkotás, mely méltó dísze lehet iro-
dahelységeknek, tárgyalótermeknek és természetesen lakása-
inknak is. Reindlová asszony elmondása szerint, az ügyes kezek
ruhakölteményeket is tudnak ezzel a technikával készíteni, és
biztosak lehetnek abban, hogy ugyanazzal az öltözékkel nem ta-
lálkozunk az utcán, vagy más helyen. A műhely nyitott a laiku-
sok számára is, szívesen látnak felnőtteket, gyermekeket osz-
tálykirándulás alkalmával. Mindenki szíve szerint kipróbálhatja
a technikát. Információ: 02/48272284.

– Ági -

Organizovanie motokrosových podujatí pre deti a mládež v
Náne sa stáva tradíciou. Richard Kuba – majiteľ firmy OKR,
ktorá sa zaoberá predajom motocyklov, bicyklov, súčiastok i kan-
celárskych potrieb je motokrosovým nadšencom, ktorý vyvíja úsi-
lie na spopularizovanie tohto športu hlavne medzi mládežou.
Vlani v októbri zorganizoval pre žiakov štúrovských škôl moto-
krosový deň, ktorý mal veľa priaznivých ohlasov. Ďalšie podobné
podujatie usporiadal v spolupráci so Slovenskou motokrosovou
federáciou na víkend 16. – 18. apríla. Žiaľ, nepriaznivé počasie
nedovolilo, aby svoj zámer doviedol do konca. O tom, ako pre-
behla celá akcia, nám porozprával organizátor: 

„Na plánované motokrosové sústredenie detí som rozdal do
všetkých škôl v našom meste vstupenky, ktoré mali byť zlosova-
teľné. V úvode by som chcel požiadať účastníkov, aby svoje vstu-
penky uchovali, lebo plánované vylosovanie, ktoré malo prebeh-
núť cez víkend, sa uskutoční v rámci náhradného podujatia, o čom
budeme včas informovať, prípadne v rámci Majstrovstiev SR a
Slovenského pohára v motokrose mládeže, ktoré sa bude konať
25. a 26. septembra v Náne. Výhercovia získajú hodnotné a zau-
jímavé ceny. Podujatie sa začalo tréningovými jazdami v kategó-
rii 50, 65, 85 a 125 cm3. Na nánanskej motokrosovej trati sa zišlo
23 motokrosárov – detí vo veku 5 – 17 rokov, z celého Slovenska,
Maďarska a Poľska. Deti zo štúrovských a nánanských škôl pre-
javili neskrývané nadšenie pri sledovaní jazdeckého umenia
motokrosárov. Každé dieťa dostalo malú pozornosť od sponzorov
vo forme darčeku. Nechýbali ani sladkosti a osviežujúce nápoje.

Pre gymnazistov sme zorganizovali cyklokrosové preteky v dvoch
kategóriách. Každý účastník dostal vecnú cenu a víťazov sme oso-
bitne vyhodnotili. Sľubne sa vyvíjajúce podujatie však pokazil
dážď, ktorý sa spustil už v piatok večer a v sobotu pršalo celý deň.
Blato urobilo motokrosovú trať nezjazdnou. Napriek tomu, že na
druhý deň podujatia prišlo o 17 pretekárov viac, súťažiť sa už
nedalo. Konali sa iba krátke tréningové rozjazdy. Plánovaný tretí
deň podujatia sa už nemohol uskutočniť. Záverom by som sa chcel
poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu motokroso-
vého víkendu. Riaditeľom a pedagógom všetkých štúrovských i
nánanskej školy, ktorí ukázali, že majú k tomuto podujatiu pozi-
tívny prístup. Osobitne by som vyzdvihol Mgr. Jána Prokopca,
riaditeľa Základnej školy slovenskej v Štúrove, Ildikó Mezeiovú
zástupkyňu riaditeľa Gymnázia v Štúrove a celý pracovný kolek-
tív štúrovského detského domova. Starostke obce Nána, pani
Zuzane Matuškovej, ktorá nás hostila a pomohla pripraviť občer-
stvenie. Firme Autoservis Dušan Juhász, ktorá spolu s pánom
Deziderom Urbánom výborne pripravili motokrosovú dráhu.
Vynikajúci guláš uvaril účastníkom podujatia pán Zoltán
Kukolík. Chcel by som sa poďakovať aj pánovi Jozefovi
Bohuslavovi, ktorý spolu s Ing. Ladislavom Matuškom – riadi-
teľom polikliniky v Štúrove a MUDr. Aurelom Nagyom zabez-
pečovali zdravotnú starostlivosť. No a napokon, ale v neposled-
nom rade moje poďakovanie patrí všetkým zamestnancom firmy
OKR v Náne.”

Koloman Burza

Motokrosová mládež sa zišla v Náne

Következő kiállítások – Nasledujúce výstavy:
2004. április 28. – május 16.: Lukáš Wojciechowski– fotó, Baracska Árpád– grafika, képek

2004. május 19. – június 6.: Bugyács Sándor – kollázs, Kaposi Endre – kollázs
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Versenypályázat kérdőjelekkel
Sokan várták, hogy végre Párkányban is megnyíljon egy

múzeum, amely a város és a szűkebb régió tárgyi emlékeit
gyűjtené össze. A terv sokáig érlelődött, itt-ott arról is lehetett
hallani, hogy előbb vagy utóbb valósággá válik, csak éppen
az időpontot övezte nagy titok. Titok, talán azért, mert a mú-
zeum élére szakembert(?) kívántak állítani, aki garantálja
egy intézmény zavartalan és színvonalas működését.

Nem tagadom, magam is számoltam a lehetőséggel, hogy
esetleg én leszek az a szerencsés, aki majd teljes erővel „be-
dobja magát” a múzeum felfuttatásába. Vártam, ill. más, ha-
sonló ambíciókkal fűtött társaimmal együtt vártuk a verseny-
pályázat kiírását. A készülőfélben lévő múzeumról már tavaly
tudomást szerezhettek mindazok, akiket ez érdekelt, mindös-
sze a versenypályázat kiírásának időpontja volt kérdéses. Az
időpont jött is, méghozzá derült égből villámcsapásként olyan
hirtelen, hogy a múzeumi munkakörre pályázók szinte kap-
kodták fejüket a meglepetéstől.

Minden pályázat kiírásának feltételei vannak, ezt az illeté-
kesek is tudták(?), mégsem a törvényben előírtaknak megfele-
lően jártak el. A főbb hiányosságok a következő pontokban
foglalhatók össze: 

– A pályázati felhívás legelőször a városi kábeltévében je-
lent meg, kb. február utolsó hetében, a pályázatok beadásá-

nak határideje viszont március 12-e volt. Bárhogyan számol-
juk, a kötelező 30 napot semmiképp nem tartották be. Ráadá-
sul a KTV adása nem fogható minden háztartásban, tehát ez
a tény további hiányosságként róható fel.

– A városi újság a pályázati felhívást március 5-én megje-
lent számában közölte, megjelölve a március 12-i határidőt,
amely már a nevetségesség és az abszurdum határát súrolja.
Ilyen rövid idő alatt lehetetlenség beszerezni a pályázati fel-
tételek közt megjelölt erkölcsi bizonyítványt. 

2004. március 17-én többedmagammal vettünk részt, ill.
vettünk volna részt a pályázati meghallgatáson, amennyiben a
VMK igazgatójának rövid bevezetőjét követően a megjelentek
nagy részét eleve nem zárták volna ki a meghallgatásról. Az
indokok különbözőek voltak, legtöbbünk az erkölcsi bizonyít-
vány megkövetelt speciális változatának (ODPIS z registra
trestov) határidőn túli beszerzésén csúszott el.

Sok kérdés kavarog bennem, írásom végén azonban csak
néhányat tennék fel: Biztosan a szakmaiság és a hozzáértés
volt a fő szempont a versenypályázat kiírásakor? Biztosan
nyugodt az illetékesek lelkiismerete? Nem lenne tisztessége-
sebb egy új, az előírásoknak maradéktalanul megfelelő pályá-
zat kiírása?

Dr. Tátyi Tibor

2. – Zájazd štúrovského Klubu výtvarníkov do Budapešti na
výstavu „Monet a jeho priatelia”.

5. – V ostrihomskom centre voľného času bola otvorená
výstava z diel Alexandra Bugyácsa.

8. – Extrémne počasie: dva dni snežilo.
12. – Na zahájenie XIX. Balassiho dní bola v mestskej galérii

otvorená výstava z diel Tamása Kopasza.
13. – Ples športovcov v kamenínskej čárde Biely agát.
14. – Slávnostný večer na počesť povstania v roku 1848.

Slávnostný príhovor mal László Szigeti, štátny tajomník
ministerstva školstva. V programe účinkovali: spevokol
Szivárvány, recitátor Juhász Gyula a hudobný súbor
Varjos.

17. – Extrémne počasie: 20 C.
18. – Prednáška historika Dr. Istvána Kovácsa o Bálintovi

Balassiho v Dome Csemadoku. Spoluúčinkoval Kobzos
Kiss Tamás.

20. – Družstvo Nitry vyhralo III. ročník volejbalového turnaja
o Putovný pohár primátora mesta v športovej hale.
– Komárno – Štúrovo 1:0 (0:0) – majstrovský futbalový
zápas.

23. – Čitateľské fórum denníka HÍDLAP v MsKS.
25. – Prednáška Bélu Pomogátsa, predsedu Nadácie Illyés v

Dome Csemadoku.
26. – V Nových Zámkoch na okresnej prehliadke detských báb-

kar ských súborov úspešne účinkoval detský súbor
Plamienok a postúpil do krajského kola.

27. – Na oblastnej slávnosti „55 rokov Csemadoku” v Mužli
medzi inými účinkoval aj detský folklórny súbor Kisbojtár
a spevokol Szivárvány.

28. – Štúrovo – Nové Zámky 2:1 (0:0) – majstrovský futbalový
zápas.
– Csókos asszony – divadelné vystúpenie Občianskeho
združenia Teátrum Komárno vo veľkej sále MsKS.

31. – Koncert pedagógov ZUŠ Ferenca Liszta a ich hostí vo
veľkej sále MsKS.

-pj– 

Stalo sa v marci

2. – A Párkányi Képzőművészkör látogatása a Szépművészeti
Múzeum „Monet és társai” kiállításán.

5. – Az Esztergomi Szabadidőközpontban megnyílt Bugyács
Sándor kiállítása.

8. – Extrém időjárás: kétnapos havazás kezdődött.
12. – A XIX. Balassi Napok nyitányaként a városi galériában

megnyílt Kopasz Tamás Munkácsy-díjas festőművész tárla-
ta.

13. – Sportbál a kéméndi Fehér akác csárdában.
14. – Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról. Ünnepi be-

szédet mondott Szigeti László oktatásügyi államtitkár. A
műsorban közreműködött a Szivárvány Énekkar, Juhász
Gyula versmondó és a Varjos zenekar.

17. – Extrém időjárás: 20 C körüli hőmérséklet.
18. – Balassi emlékest a Csemadok-házban. Előadó> Dr. Ko-

vács István történész, közreműködött: Kobzos Kiss Tamás.
20. – A nyitrai csapat nyerte a polgármester serlegéért vívott III.

röplabdatornát.
– Komárom-Párkány 1:0 (0:0) – bajnoki labdarúgó mérkő-
zés.

23. – A HÍDLAP olvasói fóruma a VMK-ban.
25.– A XIX. Balassi Napok keretében Pomogáts Béla, az Illyés

Közalapítvány elnöke tartott előadást a Csemadok-házban.
26. – Érsekújvárban A gyermekcsoportok járási seregszemléjé-

ről továbbjutott a kerületi versenybe a Plamienok gyermek-
csoport.

27. – Az „55 éves a Csemadok” muzslai területi ünnepségén
többek között közreműködött a Kisbojtár gyermektánccso-
port és a Szivárvány Énekkar.

28. – Párkány – Érsekújvár 2:1 (0:0) – bajnoki labdarúgó mér-
kőzés.
– Csókos asszony – a Teátrum Színházi Polgári Társulás
vendégjátéka a VMK nagytermében.

31. – A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola tanárainak és vendé-
geiknek hangversenye a VMK nagytermében.

-pj-

Márciusban történt
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Aby nebolo toľko otáznikov!

Konečne sme sa dočkali radostnej udalosti v našom meste, že
sa onedlho otvoria brány novozaloženého mestského múzea. No
okolnosti jeho vzniku nie sú také hladké, ale majú nepríjemné
pozadie v súvislosti s vypísaním konkurzu na obsadenie pracov-
ného miesta „Referent mestského múzea”.

Dňa 17.3.2004 v klubovni MsKS v Štúrove sa malo uskutočniť
výberové konanie – pohovor s uchádzačmi na obsadenie uvedenej
funkcie. V uvedený deň o 9.00 hod. sa zhromaždili záujemcovia,
bolo ich tam desať. Pred začiatkom výberového konania zamest-
návateľ v zastúpení riaditeľom MsKS s lútosťou konštatoval, že
musí vylúčiť z 10 prítomných účastníkov osem uchádzačov z dôvo-
du neúplnosti ich dokladov z konkurzu.

Tu už vstúpi do hry zákon NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme, v zmysle ktorého riaditeľ MsKS vyhlá-
sil výberové konanie, a ktorý bol v prvom rade ním porušený už v
zárodku, lebo ním neboli dodržané základné podmienky vypísania
konkurzu. 

Závažná chyba sa stala už vo vypísaní a vo vyhlásení výbero-
vého konania, lebo na ňom chýba miesto a presný dátum vypísa-
nia, teda vôbec nie je možné zistiť jeho začiatok a ukončenie, v
tomto prípade je to 30 dní.

Mestské noviny Štúrovo a okolie, kde bolo VK uverejnené, boli
podané zamestnávateľom na pošte l Štúrovo na distribúciu dňa
5.3.2004, teda len 7 dní pred ukončením možnosti na podanie pri-
hlášok do konkurzu. Poštou boli noviny doručované len od pon-
delka.

Káblová televízia – nie je vhodným šíriteľom záväzných a termi-
novaných správ v meste a jej vysielanie sa nešíri v meste celoplo-
šne. Obvyklým spôsobom na zverejnenie dôležitých správ v meste
je vestibul Mestského úradu Štúrovo a mestský rozhlas, ktoré v

tomto prípade nebolo využité. Z horeuvedených vyplýva, že vyhlá-
senie konkurzu malo byť dostupné uchádzačom i obyvateľom min.
tri týždne a nie štyri dni, ktoré nestačia na zabezpečenie všetkých
potrebných dokladov. Nedodržaním § 5 bodu 3 zákona samotným
zamestnávateľom bola znemožnená účasť viacerým uchádzačom
na konkurze z toho dôvodu, že ODPIS z registra trestov je možné
zabezpečiť poštou min. behom jedného týždňa až do desať dní.

Podľa § 5 bod 5 sa teda dvaja uchádzači podrobili výberového
konania. Trojčlenná komisia po zhodnotení výsledkov nevedela
rozhodnúť medzi dvoma účastníkmi pre neúplnosť ich schopností
a neurčila poradie a vôbec nezverejnila výsledok VK, zamestná-
vateľ nevyhlásil nové výberové konanie, ale prehlásil, že on sám
rozhodne medzi nimi do jedného týždňa. Toto celé konanie je
porušenie zákona, je v rozpore s § 5 body 6,8,9.

Zamestnávateľ – riaditeľ MsKS nevyužil zákonom dané
možnosti, ale použil svoj vlastný zákon, podľa ktorého on sám roz-
hodol v prospech dôchodcu – Júliusa Juhásza, či to robil náhodne
z neznalosti zákona alebo vedome, úmyselne?! Takéto počínanie
sa dá považovať jednoznačne za neetické a nekorektné, obzvlásť
preto, že pôvodne on porušil zákon.

Treba sa zamyslieť aj nad tým, že ako je v tomto prípade sledo-
vaná odbornosť, či spôsobilosť uchádzača a či prečo a ako mohol
mať dôchodca vopred a včas pripravené všetky potrebné doklady
do konkurzu?! Veľa otázok sa tu vynára, ktoré ostanú nezodpove-
dané. Jedno je ale isté, že každý by mal mať v našom meste rov-
naké práva a treba dať každému aj neobmedzené možnosti v rámci
zákona.

Preto účastníci dúfajú, že sa nájde ešte vhodná náprava v rámci
nového konkurzného konania na ich uplatnenie sa.

Boborová Marta

Nedoržaný zákon vypísania konkurzu!

Milí čitatelia! Nie je mojim zvykom komunikovať pomo-
cou mestských novín, ale mám pocit, že v prezentovaných
článkoch p. Boborovej a p. Dr. Tátyiho je niekoľko nepres-
ností, ktoré v každom prípade musím upresniť. 

Výberové konanie bolo vypísané dňa 12. februára 2004 podľa
zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. § 5. Od 16. februára 2004 bolo
zverejnené pomocou TIK káblovej televízie a na rôznych mies-
tach mesta boli vylepené oznámenia o výberovom konaní. Je
pravdou, že mestské noviny vyšli s omeškaním, kde tiež bolo
výberové konanie zverejnené s tým, že chýbal dátum vypísania
– nie mojou vinou. Požadované kvalifikačné a iné predpoklady
a ďalšie podmienky boli jasne uvedené. Záujemcovia požado-
vaný materiál v zalepenej obálke mali odovzdať do 12. marca
2004 na adresu MsKS. Ďalej bol uvedený aj termín uskutočne-
nia výberového konania. Na daný termín (17. marca 2004 ) boli
pozvaní všetci uchádzači , kde im boli oznámené skutočnosti,
ktoré podmienky z ich strany neboli splnené. (z 11 uchádzačov
9 nesplnili všetky podmienky: chýbali overené kópie dokladov
o vzdelaní, odpisy z registra trestov, priority). Po tomto vyhod-
notení zostali len dvaja uchádzači, a s nimi sa uskutočnilo výbe-
rové konanie, ktoré riadila trojčlenná komisia v zložení: Dr.
Horváth Béla, Ďurišová Agnesa a Mgr. Halasi Tibor. Na zákla-
de odborného pohovoru a vyhodnotenia výsledkov testov komi-
sia zostavila nasledovné poradie: 1. Juhász Július, 2. Bajtai
Juraj.

Podľa tohto poradia som ako riaditeľ MsKS vyhlásil za výťaza
p. Juhásza Júliusa.

Všetky spomínané okolnosti sú zachytené v zápisnici.
Poznamenávam, že na obsadenie spomínaného pracovného

miesta zákon nepredpíše výberové konanie, nakoľko nie je to
vedúci zamestnanec (urobil som to iba z vlastnej iniciatívy pre

vlastnú pomoc). Na rôzne obvinenia p. Boborovej a spol.(pod
takou hlavičkou bola podaná sťažnosť) chcem zareagovať len v
krátkosti. Pani Boborová vyhodnotenie splnených resp. nespl-
nených podmienok označuje za neetické. Ja som len dodržal
jasné pravidlá – kto nesplnil všetky požadované podmienky,
nemohol sa zúčastniť výberového konania . Možno u niektorých
záujemcov bol krátky čas na zabezpečenie potvrdenia o bez-
úhonnosti. To, že niektorí uchádzači nepredložili overené kópie
vysvedčení, svoje predstavy – priority o činnosti múzea, dokon-
ca nemali písomnú prihlášku pre mňa znamenajú, že celé výbe-
rové konanie nebrali vážne. Pýtam sa: keď nie sú schopní splniť
takéto základné požiadavky, ako chcú riešiť vážnejšie úlohy pri
organizačnom zabezpečení múzea. Ďalším falošným obvinením
je, že 30-dňová lehota vypísania nebola dodržaná. Citujem
zákon:„ Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne
pred jeho začatím”. Táto podmienka zo strany MsKS bola spl-
nená . Ďalej p. Boborová tvrdí: „Trojčlenná komisia po zhod-
notení nevedela rozhodnúť medzi dvoma účastníkmi pre neúpl-
nosť ich schopností...”.

Menovaná na základe čoho si dovolí niečo také vyhlásiť ?! Na
základe čoho spochybňuje schopnosť spomínaných uchádzačov
a schopnosť výberovej komisie?!

Komisia určila poradie na základe vyjadrenia odborníka – ria-
diteľa hradného múzea v Ostrihome a člena riaditeľskej rady
Národného múzea v Budapešti. Ďalej o vysokej odbornosti sve-
dčia aj výsledky testov. Podľa tohto poradia som vyhlásil za
víťaza p. Júliusa Juhásza.

Som presvedčený, že moje rozhodnutie bolo správne. Na
záver mi dovoľte ešte jednu poznámku: kde sa súťaží, víťazí
vždy len jeden !

V Štúrove, dňa 19.04.2004

Mgr. Halasi Tibor, riaditeľ MsKS
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Nemes János (1891-1925) élete katonai
szolgálata megkezdése előtt nem sokban
különbözött az akkori fiatalok életétől. Ifjú
éveiben példás fiú volt, egy a hét testvér
közül. Mint fennmaradt rajzai bizonyítják,
ügyesen forgatta a ceruzát is.

Nagybátyja, Nemes Flórián ösztönzésére
– aki elhunyt apja helyett istápolta – 18
évesen belépett a tűzoltó egyletbe. Gépla-
katosnak tanult és más dolgok mellett való-
színűleg ez is szerepet játszott abban, hogy
a Császári és Királyi Haditengerészet „sze-
met vetett rá”. Így vonult be 1912 októbe-
rében négyéves katonai szolgálatra Polába
(ma Pula, Horvátország), az osztrák-ma-
gyar haditengerészethez. És itt kezdődött
életének kalandos szakasza, amely annyira
eltér az átlagos emberi sorstól. 

Majd egy évig tartó kemény kiképzés kö-
vetkezett különböző iskolahajókon, melye-
ken eljutott több adriai kikötőbe, hogy vé-
gül az egyik legmodernebb osztrák-magyar
csatahajó, az S.M.S. Kaiserin Elisabeth
matróza legyen. A hajó neve a rövidítés fel-
oldásával: Sa Majesté Sacré – vagyis ő fel-
szentelt felsége Erzsébet császárné. A kitű-
nő hadihajó főleg a kínai vizeken volt is-
mert, ezzel a hajóval járult hozzá az Oszt-
rák-Magyar Monarchia a kínai kikötők el-
lenőrzéséhez más nagyhatalmak oldalán,
az európai befolyás ellen irányuló ún.
boxer-lázadás leverése után 1900-tól.

A cirkálón 401 főnyi legénység szolgált,
közülük 42 magyar. 1913. augusztus 19-én
futott ki Polából, hogy immár negyedik al-
kalommal térjen vissza állomáshelyére, a
németek által bérelt sárga-tengeri kikötőbe,
Csing-taóba. Megkezdődött a világ végére
vezető 16 ezer kilométeres út: Port Szaid –
Szuezi csatorna – Aden – Colombo –
Szingapur – Hongkong – Csingtao, ahová a
hajó – Nemes Jánossal a fedélzetén – 1913.
október elsején meg is érkezett.

A fedélzeti posta bélyegzőinek tanúsága
szerint (a pecsét: K.u.K. Kriegsmerine
S.M.S. Kaiserin Elisabeth) Nemes János
Nagaszakiból, Jokohamából, Sanghajból és
Hongkongból írt az itthon maradottaknak,
kérve őket, írjanak az itthoni hírekről, ese-
ményekről és különösen fájó szívvel a be-
vonulás előtt itthon hagyott menyasszonyá-
ról. Íme, egy Nagaszakiból – 1913. novem-
ber 19-én – írt üdvözlet szövege: 

Szépreményű Nemes Mariska kisaszony,
Párkány Esztergom megye (Ungárn).

Kedves Mariska, tudatom veled a leve-
let megkaptam, aminek nagyon megörül-
tem. Most majd megin küldök nagyot. Is-
ten veletek. Tisztelem az Ándit és a Flóri
bátyámot. Szóval az egész családot. A vá-
laszt várok! János

Az utolsó üdvözlet 1914-ben Sanghajból
kelt (a párkányi posta pecsétje 14-jún-
27!!)– ekkor már érezni lehetett a rossz
idők előszelét. nem kellett sokáig várni az
első világháború kitörésére. A háború a Tá-

vol-Keleten éppen a csingtaói kikötő elleni
hadműveletekkel kezdődött. Az Antant ol-
dalán harcba lépő Japán ultimátumot inté-
zett a kikötő német parancsnokságához,
hogy hajói hagyják el a kikötőt és az egész
Távol-Keletet. A németek ezt figyelmen
kívül hagyták.

Az osztrák-magyar hajó szeretett volna
semleges álláspontra helyezkedni a néme-
tek és japánok vitájában, ezért hozzájárult a
hajó lefegyverezéséhez, majd a hajó
Tiencsinbe távozott, hogy az ottani osztrák-
magyar konzulátus védelme alá helyezze
magát. Ekkor azonban a monarchia Ten-
gernagyi Hivatala korábbi parancsát visz-
szavonta és utasította a hajót és legénysé-
gét, hogy aktívan kapcsolódjanak be a japá-
nok elleni harcba a németek oldalán, s
igyekezzenek megakadályozni a kikötő el-
len várható japán támadást. A közben
Tiencsinbe internált osztrák-magyar hadi-
tengerészek tehát csoportonként titokban
visszaszivárognak cirkálójukra. Közöttük
volt Nemes János is, aki így részese lett a
tíz hétig tartó harcoknak. „Az önként har-
coló matrózok” c. versében meg is örökítet-
te az eseményeket. A 307 főre csökkent le-
génység a cirkáló fedélzetéről és a partról
kapcsolódott be a harcokba. Az elkesere-
dett küzdelemben a Takashito nevű japán
cirkálót is elsülvel szembeni ellenállásnak
azonban nem volt értelme. A lőszere fogy-
tán lévő legénység az utolsó megmaradt
torpedóival maga süllyesztette el hajóját.
Az Erzsébet császárné 1914. november 3-
án 2,55 órakor végleg elmerült a hullámsír-
ban. A tengerészek megtették kötelesssé-
güket, a hajó nem jutott az ellenség kezére.
Ez persze jelentéktelen elégtétel volt ahhoz
képest, ami ezután következett. A cirkáló
példáját követve elsüllyesztette magát vala-
mennyi körülzárt német hajó is és a kikötő
1914. november 7-én kapitulált. Így telje-
sedett be a flotta büszkeségének sorsa. A
legénység veszteségei azonban szerencsére
jelentéktelenek voltak – mindössze tíz ha-
lott és tíz sebesült. Nemes János kezét go-
lyó ütötte át, de élete megmaradt. A legény-
ség többi 297 tagjával hadifogoly lett a
szép fekvésű Shidzuoka kikötőjében,
amely a Fudzsijamára nyíló gyönyörű kilá-
tás mellett arról is híres volt, hogy itt halt
meg az utolsó sógun.(A sógunok voltak a
középkori Japán igazi uralkodói a csak jel-
képes funkciót betöltő császárok helyett.– a
ford. megj.)

A fogságban a hazaiakkal tartott írásos
kapcsolat bizony egyirányú és igen ritka
lett. Másfél év hadifogság után úgy döntétt,
hogy feljegyzi a vele történt eseményeket.
Otthoni hírek nélkül mindinkább elvesztet-
ték reményüket és bizalmukat, egyre ke-
vésbé hittek az évekkel korábban szerette-
iktől kapott ígéretek és fogadkozások meg-
tartásában. A remény egyre jobban távolo-
dott...

A gondolatok abba a noteszbe kerültek,
melyet még a tengerre szállás előtt kapott
kedvesétől a hűség fogadalmával, igéreté-
vel együtt. Hetvenhárom bejegyzést tartal-
maz a shidzuokai füzet. 

A fogságból csupán három előrenyomta-
tott szövegű postai levelezőlap maradt
fenn, melyeket a Nemzetközi Hadifogoly-
posta továbbított. Ezeken a feladó csupán
címét, a dátumot és saját kézjegyét közöl-
hette. Az utolsó - német szövegű - értesí-
tést, hogy még életben van, Nemes János
1920. november 5-én küldte. An Florian
Nemes Esztergom megye Párkány Österre-
ich Fröhliche Weihnachten und glückliches
Neues Jahr! Johann Nemes.

Kilenc év után 1921-ben tér haza az
egyik legutolsó,csehszlovák legionáriuso-
kat hozó szállítmánnyal Vlagyivosztokból.
Nemes Mariska, a rózsás arcú szőke kis-
lány - ahogy János verseiben írta, jócskán
túllépve az igért türelmi időt, hű maradt –
nem négy, hanem kilenc évet várt hűsége-
sen.

A párkányi templomban május végén
kötöttek házasságot és két év múlva a Rá-
kóczi út 13 (ma Fő utca 11) alatti házukban
jön világra első, s egyben utolsó gyerme-
kük, aki a nagybácsi után a Flórián nevet
kapta. A sors azonban rövidre szabta élete
utolsó szakaszát, ugyanis 1925. június 8-án
vérmérgezésben meghalt. A sebet akkor
szerezte, mikor egy cséplőgépet hozott
rendbe az aratáshoz. Így halt meg ez a nem
mindennapi sorsú ember, akinek fogságban
eltöltött keserves élményeiről nehéz fogal-
mat alkotnunk. Megküzdött a végtelen tá-
volsággal, tengerekkel és harcokkal, s a
sors mégsem volt kegyes hozzá.

Három fivére: Imre, Lajos és Sándor a
háború európai harcterein haltak hősi ha-
lált. A sors könyörtelenségéhez ez is hozzá-
tartozott!

Fennmaradtak azonban noteszában ver-
sei, maradt utána egy kínai selyemre kivar-
rott tarka tengerész-emlékszalag, rajta a fel-
irat: „Utazásom és szolgálatom emlékéül”.
Ez még az utolsó békeévben készült a cir-
káló fedélzetén. Végül megvan szerény sír-
ja az öreg temető hársainak lombja alatt.
Ha igaz, hogy az ember nem akkor hal
meg, mikor élete véget ér, hanem amikor
végleg elfeledik, álljunk meg egy pillanatra
sírjánál a kikövezett temetői út jobb oldalán
és áldozzunk egy néma pillanatot emléké-
nek.

A történelem nemcsak a nagy esemé-
nyek láncolata, hanem ismeretlen egyéni
sorsok végtelen sora is, akiknek nem ada-
tott meg, hogy kitűnjenek. Ilyen sors volt a
Nemes Jánosé is. Eme sorokkal talán is-
mertebbé válik és gazdagítani fogja tuda-
tunkat, erősíteni tiszteletünket és megbe-
csülésünket az előttünk élt nemzedékek
iránt. 

Jozef Slabák (Ford: Lukács Zsigmond)

Egy párkányi matróz emlékére



2004. április 15Párkány és Vidéke · Štúrovo a okolie

Krátky, ale pohnutý život Jánosa
Nemesa (1891 – 1925) až do vojenčiny
prebiehal podľa obyčajovej šablóny
vtedajších časov. Jeho detstvo a mladé
roky nevymykali sa platné-mu vzoru
dobrého chlapca, jedného zo siedmich
v rodine. Pekne narábal s ceruzkou, o
čom svedčia dodnes zachované výkresy.
Po vzore zaslúžilého hasiča, strýka
Flóriána Nemesa, kto-rý mu nahradzo-
val zosnulého otca, už ako 18-ročný sa
stáva platným členom zboru. Vyučil sa
za strojného zámočníka, aj preto sa stal
objektom „zaľúbenia” Admirality
cisárskeho a kráľovského vojnového
loďstva. V októbri 1912, ako 21-ročný
rukuje na štvorročnú službu do
Admiralitného vojenského prístavu
Pulje, ako budúci námorník, a začína
sa jeho zvlášť zaujímavý príbeh, vymy-
kajúci sa každodennej obyčajnosti. 

Po výcviku na školiacich plavidlách,
s ktorými zavítal do viacerých
Jadranských prí-stavov, stáva sa čle-
nom posádky spevneného krížnika
S.M.S. Kaiserin Elisabeth (Sa Majesté
Sacré) – Jej Svätená Výsosť Cisárovná
Alžbeta), ktorý bol účastníkom porážky
boxerského povstania r.1900 na čín-
skych vodách.

Krížnik s posádkou 401 mužov, z toho
42 Maďarov, opúšťa Pulju 19. augusta
1913, aby sa po štvrtýkrát vrátil do
svojho domovského, Nemeckom prena-
jatého čínskeho prístavu v Žltom mori.
Nemes János teda putuje 16.000 km
dlhou cestou na opačný koniec sveta:
Port Said – Suezský prieplav – Aden –
Colombo – Singapur – Hongkong –
Tschingtao, kde krížnik – po 42 dňoch
plavby – zakotvuje 1.októbra 1913.

Na pohľadniciach s pečaťou palubnej
pošty „K. u. K. KRIEGSMARINE
S.M.S. KAISERIN ELISABETH” sa
ozýva z Nagasaki, Jokohamy, Šanghaja
a Hongkongu. Pozdravuje v nich a
prosí o správy z domu, zvlášť nástojči-
vo od svojej neochotne zanechanej
milej.

Jeden z nich píše v Nagasaki
19.novembra 1913: Prekrásnej slečne
Mariške Nemesovej, Parkan,
Ostrihomská župa Ungarn (Maďarsko)
– „Milá Mariška, dávam Ti na vedo-
mie, že som tvoj list dostal a veľkým
potešením som ho čítal. Teraz Ti už
napíšem dlhý list. Pozdravu-jem
Andiho a strýka Flóriho. A celú našu
rodinu. Odpoveď čakám. János.”

Posledný pozdrav posiela zo Šangha-
ja 10.júna 1914 ( razítko parkanskej
pošty: 27.6.1914!), keď všetko nasve-
dčovalo tomu, že schyľuje sa k najho-
ršiemu. Prvá svetová voj-na nedala na
seba dlho čakať. Na Ďalekom východe

započala bojom o Tschingtao, keď ne-
mecká vojenská moc prístavu necháva
bez povšimnutia japonské ultimátum,
vyzývajúce ich k opusteniu prístavu a
celého Ďalekého východu. Snaha o
zachovanie rakúsko-uhorskej neutra-
lity v japonsko-nemeckom spore viedla
k odzbrojeniu krížnika i posádky, ktorá
sa presunula do Tiensinu, pod ochranu
rak.-uhorského konzulátu. No, len čo sa
tak stalo, na nátlak Nemec-ka sa ruší
predchádzajúci príkaz Admirality, a
nariaďuje sa aktívna účasť na obrane
prístavu spolu s nemeckými plavidlami
v prípade japonskému útoku. V
Tiensine internovaní námorní-ci sa po
skupinách tajne vracajú na krížnik, aby
účinne zasiahli do desať týždňov trvajú-
cich bojov o prístav. Medzi navrátený-
mi nechýbal Nemes János, ktorý sa k
tejto príhode vracia citovo zaujato vo
veršoch pod názvom „Az önként harc-
zoló matrózok”. 

Okyptená posádka v počte 307 mužov
bojovala z paluby krížnika i zo súše
prístavu a v srdnatom boji posiela ku
dnu japonský krížnik Takashito. Avšak
odolať viacnásobnej presi-le nebolo
možné. Po spotrebovaní munície bol
krížnik 3.novembra 1914 o 255 po pol-
noci obetovaný moru samodeštrukciou,
pomocou torpédových hlavíc. Posádka
splnila svoju po-vinnosť – zabránila
ukoristeniu krížnika protivníkom – čo
však bolo len ničomnou satisfak-ciou za
stratu, ktorá ich postihla. Následne aj
Nemci potápajú všetky svoje plavidlá a
prístav 7. novembra 1914 kapituluje.

S.M.S.KAISERIN ELISABETH, pýcha
c.k. vojnovej flotily, po 24 rokoch
služby dokonala, ale jej posádka utrpe-
la len relatívne malé straty: 10 padlých
a 10 ranených. Nemes János s prestre-
lenou rukou si život uchránil. Spolu s
ostanými 297 mužmi posádky sa stal
zajatcom v japonskom prístavnom
meste Schidzuoka, známom prekrásnou
scenériou pohľadu na večne zasneženú
posvätnú Fudžijamu a tým, že tu žil a
skonal posledný zo Šógunov, faktických
vládcov Japonska. 

V zajatí sa písomný styk stal len jed-
nosmerným, a veľmi zriedkavým. Po
poldruha ročnom zajateckom živote v
neprekonateľnej diaľke od domova
začína spisovať príhody, zá-žitky, poci-
ty samotárskej, dvojnásobne zajatej
duše. A to v bolestivých pochybách o
trvácnos-ti sľubu vernosti a lásky, s kto-
rým sa vydával pred rokmi na more.
Tieto úvahy prepisuje do knižočky-
zápisníka, ktorý obdržal ešte doma od
svojej milej.

Zo zajatia sa zachovali len tri pred-
tlačené pohľadnice, sprostredkované

Medzinárod-nou poštovou službou
vojenských zajatcov. Napísať na ne
mohol len adresu, dátum a podpis.
Záverečné svedectvo, že ešte žije,
posiela 5. novembra 1920: 

„An Flórián Nemes Esztergom megye
Párkány Österreich Frőhliche
Weihnachten und glückliches Neues
Jahr! Johann Nemes”

Po deviatich rokoch, začiatkom roku
1921 sa vracia domov jedným z posled-
ných čsl.legionárskych transportov z
Vladivostoku. Napriek obavám, Nemes
Mariska, ružolíca plavovlasá dievčina
– ako ju predstavuje vo svojich veršoch
– prekročila lehotu trvania sľubu.
Čakala nielen štyri sľúbené, ale až
deväť rokov!

Koncom mája sa sobášia v našom
kostole a o dva roky sa im v dome na
Rákóczi út 13, (dnes Hlavná 11), naro-
dí prvé, žiaľ aj posledné dieťa Florián,
pomenované po strýkovi. Po-sledným
údajom zo života Jánosa Nemesa je 8.
jún 1925, keď umiera následkom teta-
nusovej otravy krvi, ktorú získal z
neopatrnosti pri príprave strojov na
blížiacu sa mlatebnú sezónu. Tak
odišiel pozoruhodný občan nášho
mesta, ktorého málokto prekonal v
dĺžke nedobro-voľnej odlúčenosti, a to
ešte so zajateckými príkoriami krutých
Japoncov, ktoré si ťažko možno čo len
predstaviť. Odišiel človek, ktorý odolal
nástrahám ohromujúcich diaľav morí a
neúprosných bojov, aby sa šťastne vrá-
til, no ku ktorému bol osud krute
nespravodlivý. Jeho traja bratia: Imre,
Lajos a Sándor (uvedení i na
Pamätníku vojnových obetí a holokaus-
tu v mestskom parku) padli na európ-
skych bojiskách, ako statoční muži.

Zachovali sa po ňom verše v jeho
zápisníku, a na pravom čínskom hodvá-
be, vyšívaný námornícky permemorián,
pomenovaný:„ UTAZÁSOM ÉS
SZOLGÁLATOM EMLÉKÉÜL”, vyho-
tovený v poslednom mierovom roku,
strávenom na palube krížnika. Napokon
zostal po ňom nenápadný hrob v tieni
košatých líp starého cintorína. Človek
nezomiera smrťou, ale i zabudnutím. Po
pravej strane dláždenej cesty cintorína
sa pristavme na moment, lebo dejiny
netvoria len zaznamenané veľké uda-
losti, ale aj nekonečný sled neznámych
individuálnych osudov, ktoré sa zazna-
menať nestihli, nemohli alebo nechceli. 

Osud Jánosa Nemesa je jedným z
takýchto. Nech sa týmito riadkami
stane známym a nech obohatí naše
vedomie, že veru je čo ctiť a obdivovať
na tých, ktorí nás o pokolenia predbeh-
li.

Jozef Slabák

Z Parkanu po Fudžijamu
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1. kolo – d a 3. apríla 2004 2. kolo – d a 17. apríla 2004 

Obec Po et
oprávnených 

voli ov

Po et
vydaných 

obálok 

Ú as
voli ov

v % 

Po et
oprávnených

voli ov

Po et
vydaných 

obálok 

Ú as
voli ov

v % 

Ivan
Gašparovi

Vladimír 
Me iar

Bajtava 320 117 36,56 320  20  6,25  63,15  36,84  
Belá 325 91 28,00 325  93  28,61  78,88  21,11  
Bí a 1 160 375 32,32 1 160  184  15,86  87,42  12,57  
Bruty 578 205 35,46 578  73  12,62  89,04  10,95  
Gbelce 1 813 459 25,31 1 803  250  13,86  81,74  18,25  
Ch aba 591 163 27,58 585  127  21,70  89,51  10,48  
Kamenica n/Hr. 935 246 26,31 934  193  20,66  78,77  21,22  
Kamenín 1 234 167 13,53 1 240  110  8,87  86,23  13,76  
Kamenný Most 848 227 26,76 850  62  7,29  81,66  18,33  
Le a 323 61 18,88 323  77  23,83  94,80  5,19  

ubá 376 161 42,81 375  65  17,33  90,47  9,52  
Malá n/Hr. 332 85 25,60 330  25  7,57  95,83  4,16  
Malé Kosihy 312 140 44,87 312  80  25,64  100,00  0,00  
Mužla 1 603 382 23,83 1 595  180  11,28  88,37  11,62  
Nána 990 224 22,62 983  133  13,53  81,39  18,60  
Nová Vieska 638 100 15,67 635  33  5,19  100,00  0,00  
Obid 906 239 26,37 906  110  12,14  83,00  17,00  
Pavlová 221 89 40,27 222  25  11,26  91,66  8,33  
Salka 851 226 26,55 852  85  9,97  91,66  8,33  
Sikeni ka 371 113 30,45 369  108  29,26  80,19  19,80  
Svodín 2 078 522 25,12 2 093  233  11,13  57,14  42,85  
Šarkan 289 106 36,67 286  69  24,12  94,20  5,79  
Štúrovo 9 306 2 485 26,70 9 321  1 819  19,51  77,39  22,60  
Spolu za obvod 26 400 6 983 26,45 26 397  4 154  15,73  80,62  19,37  

Obec
Po et

oprávnených
ob anov

Po et
vydaných 

hlasovacích
lístkov 

Percento
ú asti

oprávnených
ob anov

Po et
hlasov 
„ÁNO“

Po et
hlasov 
„NIE“

Percento
hlasov 
„ÁNO“

Percento
hlasov 
„NIE“

Bajtava 321 2 0,62 2 0 100,00 0,00 

Belá 325 40 12,30 26 14 65,00 35,00 

Bí a 1 160 139 11,98 89 49 64,02 35,25 

Bruty 578 51 8,82 34 15 66,66 29,41 

Gbelce 1 810 258 14,25 193 61 74,80 23,64 

Ch aba 589 49 8,31 37 12 75,51 24,48 

Kamenica nad Hronom 941 49 5,20 41 8 83,67 16,32 

Kamenín 1 235 59 4,77 45 13 76,27 22,03 

Kamenný Most 853 83 9,73 56 26 67,46 31,32 

Le a 321 9 2,80 9 0 100,00 0,00 

ubá 376 127 33,77 80 42 62,99 33,07 

Malá nad Hronom 332 39 11,74 23 16 58,97 41,02 

Malé Kosihy 312 97 31,08 35 59 36,08 60,82 

Mužla 1 605 69 4,29 55 13 79,71 18,84 

Nána 990 148 14,94 91 55 61,48 37,16 

Nová Vieska 637 19 2,98 11 6 57,89 31,57 

Obid 909 99 10,89 52 44 52,52 44,44 

Pavlová 221 62 28,05 33 29 53,22 46,77 

Salka 853 106 12,42 53 49 50,00 46,22 

Sikeni ka 371 53 14,28 31 22 58,49 41,50 

Svodín 2 081 189 9,08 160 29 84,65 15,34 

Šarkan 289 33 11,41 14 19 42,42 57,57 

Štúrovo 9 295 1 033 11,11 827 199 80,05 19,26 

Voľby prezidenta SR 2004

Referendum 2004

(zdroj: www.statistics.sk), Spracoval: Zoltán Csepregi 
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Lakberendezői képzés

indul Párkányban
A R.I.T.E. Bt. Oktatási Stúdió 1995 óta szervez a Dunántúl öt

megyéjében lakberendezői tanfolyamokat. 2004 februárja óta
Szlovákiában is megjelent. Elsőként Komáromban szervezett
képzést és 2004 szeptemberétől a jelentős érdeklődés miatt több
helyszínen – így Párkányban is indít tanfolyamot. Dr. Rázsó
Ferencné a cég tulajdonosa, az oktatás színvonalát a tanárok
magas szintű felkészültségében látja garantálva, ezért is helyez
nagy hangsúlyt a megfelelő szakemberek kiválasztására. Az
érdeklődők a komáromi nyílt napokon kaphatnak betekintést az
oktatási stúdió munkájába, ahol kiállítás lesz látható a hallgatók
munkáiból, továbbá érdekes előadások hangzanak el a lakbe-
rendezési trendekről, valamint betekinthetnek az oktatás mene-
tébe. A rendezvény a Selye János Gimnáziumban valósul meg,
2004. április 29-én 15.30 órakor. Párkányban május 11-én,
du.16, 00 órától lehet a képzésre jelentkezni a helyi gimnázium-
ban. 

A képzés felépítése:
1. Feltétele: érettségi, rajzkészség, kreativitás
2. Időtartam: kétéves, azaz négy féléves
3. A képzés időpontja: heti egy ill. két alkalommal 16.30-

20.30-óráig
4. Tantárgyak: grafika, rajz, ábrázoló geometria, művészett-

örténet, építészet, lakberendezés, színtan, világítástechnika,
anyagismeret, Feng Shui, személyiség-kommunikáció, stb.

5. Tanárok: szakképzett magyarországi egyetemi, foiskolai
oktatók, valamint helyi művészek és szakemberek.

6. Végzettség: magyarországi, OKJ szám: 52789902.
A hallgatók a negyedik félév végén egy vizsgaremeket készí-

tenek, amely egy ház komplett berendezési tervét rejti magában.

7. Helyszín: Párkányi Gimnázium
A végzett hallgatók szállodák, éttermek, üzletek, irodaházak

tervezésével, ill. a belső kivitelezési munkák levezénylésével
foglalkozhatnak, az építőipar által kínált álláslehetőségek széles
spektrumával élhetnek, hiszen megfelelő hozzáértést szereznek
az oktatási stúdióban.

Az előzetes felmérések alapján Szlovákiában is komoly igény
van a lakberendezők munkáira. Tíz éves működésuk alatt több
száz lakberendezőt bocsátottak útjára, akik nemcsak országos
szinten keresettek, hanem már külföldről is kaptak megrende-
lést. Azt is sikerként könyvelhetik el, hogy volt tanítványaik az
átlagot jóval meghaladó jövedelemmel rendelkeznek.

Információk a 035-7886070, 0905-181099, 0036-305096500
telefonszámokon szerezhetők be.

A párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola minden évben
„Tanári hangversenyt” rendez, amely lehetőség arra, hogy a
pedagógusok megmutassák művészi és előadói tehetségüket
diákjaik előtt, illetve az egyes művészeti iskolák tanárai is öss-
zevessék mesterségbeli jártasságukat. Az idei koncertre, mely-
et március 21-én rendeztünk, meghívtuk az esztergomi, táti,
dorogi és nyergesújfalui kollégákat is. A városi művelődési
központ pódiumán az első pillanattól kezdve baráti légkör ala-
kult ki. Maga a program 17 zeneműből állt, így talán kissé hos-
szadalmasra sikeredett, viszont a változatossága gazdagon kár-
pótolta a hálás közönséget. A koncerten bemutatkozott csak-
nem minden olyan hangszer, melyet a művészeti alapiskolán
oktatnak. A koncerten fellépett a Stilla Pectus női kar Papp
Katalin vezényletével, a Strigonium Consort, melyet a két szo-
mszédvár zenepedagógusai alkotnak. Iskolánkat a következő
pedagógusok képviselték a koncerten: Pásztor János – gitár,
Bukai László – szakszofonon, Kurina József – fuvola,
Baranovics Andrea – akkordeon, Hanza Rolanda és Czímer
Karla ének. Danis Alica és Papp Katalin – hegedű, Gyarmati
Zsuzsanna, Bukai Beáta, Dagmar Uhrinčaťová és Cucor
Roland – zongora. A magyarországi kollégák zenei vallomásai
rendkívül ösztönzőek voltak számunkra. Ebből az alkalomból
kiállításon mutatták be alkotásaikat a képzőművészeti szak
pedagógusai is: Faragó Zsuzsanna, Baranovics Róbert, Góra
Katalin és Fodor Krisztina. A hangverseny sikeréről a
közönség lelkes tapsa tanúskodott. Az ünnepséget anyagilag a
városi önkormányzat támogatta, amiért köszönet jár neki. Mi,
résztvevők pedig már előre örülünk a lelkes kollégákkal való
következő szép találkozóknak. 

-c-

(Ford: Lukács Zsigmond)

Pedagógovia ZUŠ F. Liszta každoročne slávia Deň
učiteľov „učiteľským koncertom”. Pre nich je to vždy
vhodná príležitosť na spoločné muzicírovanie, prezentáciu
svojich hráčskych kvalít, najmä pred žiakmi školy. Na
tohoročný koncert, ktorý sa konal 31. marca, boli pozvaní
aj kolegovia zo susedných hudobných škôl, a to z
Ostrihomu, Tátu, Dorogu a Nyergesújfalu. Od prvej chví-
le panovala v zákulisí i na pódiu MsKS priateľská atmos-
féra. Samotný program pozostával zo 17 hudobných čísiel,
takže bol trochu pridlhý, avšak jeho rozmanitosť a pestrosť
primäli obecenstvo k neustálemu sledovaniu a vnímaniu.
Na koncerte boli zastúpené takmer všetky hudobné nástro-
je, ktoré sa na daných ZUŠ vyučujú. Na koncerte vystúpil
ženský spevácky zbor Stilla Pectus pod vedením Kataríny
Pappovej a komorné teleso Strigonium Consort, zložené z
pedagógov oboch miest. ZUŠ F. Liszta na koncerte zastu-
povali: Ján Pásztor – gitara, Ladislav Bukai – saxofón,
Jozef Kurina – priečna flauta, Andrea Baranovics – akor-
deón, Rolanda Hanzaová, Karla Czímerová – spev, Alica
Danišová, Katarína Pappová – husle, Zuzana
Gyarmatiová, Beata Bukaiová, Dagmar Uhrinčaťová a
Roland Cucor – klavírny doprovod. Hudobné výpovede
kolegov z Maďarska boli pre nás veľmi inšpirujúce a pod-
netné. Na paneloch vystavili svoje výtvarné diela učitelia
z výtvarného odboru – Zuzana Faragó, Róbert
Baranovics, Katarína Górová a Kristína Fodorová. Z
potleskov a odoziev súdiac koncert bol úspešný. Finančne
ho podporila mestská samospráva, za čo jej patrí poďako-
vanie. No, a my sa už teraz tešíme na ďalšie hudobné stret-
nutia s kolegami spoza Dunaja.

(c)

A Csemadok Nánai Alapszervezete mellett működő

DÖRMÖGŐ Hagyományőrző Gyermekcsoport 2004.

agusztus 2 – 6 között megszervezi a

II. Nánai Alkotótábort
6 – 15 évesek számára

Foglalkozások: szövés, makramézás, szalmafonás, virág-

kötés, batikolás, gyöngyfűzés, nemezelés, fafaragás, üveg-

festés, játékok és dísztárgyak készítése csuhéból és egyéb

természetes anyagokból.

A foglalkozások naponta 9.00 – 16.00 óráig tartanak.

Részvételi díj: 600 korona 

A részvételi díj az ebédet és a hazavihető tárgyak anyagi

költségét fedezi.

Jelentkezni a nánai községi hivatalban lehet június 20-ig.

Szomszédoló tanári hangverseny Slávnostný koncert umeleckých škôl
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Primátor mesta Štúrovo

V zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a

vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti

pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

Riaditeľ Centra voľného času
Hlavná 32, 943 01 Štúrovo

Požiadavky:

Vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie

Odborná spôsobilosť

Riadiaca schopnosť

Komunikatívnosť

Najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Písomné vypracovanie koncepcie rozvoja CVČ na obdobie 5 rokov

Termín nástupu: od 1.7.2004, alebo podľa dohody.

Nástupný plat podľa príslušných ust. Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní nie-

ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke

najneskôr do 19. mája 2004 do 15:00 hod.

na Mestský úrad Štúrovo – sekretariát primátora mesta.

Obálku je potrebné označiť textom 

„Výberové konanie – riaditeľ CVČ”

Požadované doklady k prihláške:

1. Profesný životopis

2. Originál alebo overená kópia dokladu o vzdelaní

3. Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

4. Písomné vypracovanie rozvoja CVČ

Výberové konanie sa uskutoční 4. júna 2004. 

Na výberové konanie bude pozvaný uchádzač, 

ktorý spĺňa predpoklady výberového konania.

V pozvánke bude upresnená hodina a miesto konania.

V Štúrove dňa 19.4.2004

Mgr. Ján Oravec, primátor mesta

Primátor mesta Štúrovo

V zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a

vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti

pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

Riaditeľ materskej školy
Adyho 2, 943 01 Štúrovo

Požiadavky:

Vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie pre MŠ

Odborná spôsobilosť

Riadiaca schopnosť

Komunikatívnosť

Najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Písomné vypracovanie koncepcie rozvoja MŠ na obdobie 5 rokov

Termín nástupu: od 1.7.2004, alebo podľa dohody.

Nástupný plat podľa príslušných ust. Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní nie-

ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke

najneskôr do 19. mája 2004 do 1500 hod.

na Mestský úrad Štúrovo – sekretariát primátora mesta.

Obálku je potrebné označiť textom:

„Výberové konanie – riaditeľ MŠ Adyho”

Požadované doklady k prihláške:

1. Profesný životopis

2. Originál alebo overená kópia dokladu o vzdelaní

3. Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

4. Písomné vypracovanie rozvoja MŠ

Výberové konanie sa uskutoční 4. júna 2004. 

Na výberové konanie bude pozvaný uchádzač, 

ktorý spĺňa predpoklady výberového konania.

V pozvánke bude upresnená hodina a miesto konania.

V Štúrove dňa 19.4.2004 

Mgr. Ján Oravec, primátor mesta

Primátor mesta Štúrovo

V zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a

vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti

pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

Riaditeľ materskej školy
Bartókova 38, 943 01 Štúrovo

Požiadavky:

Vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie pre MŠ

Odborná spôsobilosť

Riadiaca schopnosť

Komunikatívnosť

Najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Písomné vypracovanie koncepcie rozvoja MŠ na obdobie 5 rokov

Termín nástupu: od 1.7.2004, alebo podľa dohody.

Nástupný plat podľa príslušných ust. Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní nie-

ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke

najneskôr do 19. mája 2004 do 1500 hod.

na Mestský úrad Štúrovo – sekretariát primátora mesta.

Obálku je potrebné označiť textom 

„Výberové konanie – riaditeľ MŠ Bartókova”

Požadované doklady k prihláške:

1. Profesný životopis

2. Originál alebo overená kópia dokladu o vzdelaní

3. Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

4. Písomné vypracovanie rozvoja MŠ

Výberové konanie sa uskutoční 4. júna 2004. 

Na výberové konanie bude pozvaný uchádzač, 

ktorý spĺňa predpoklady výberového konania.

V pozvánke bude upresnená hodina a miesto konania.

V Štúrove dňa 19.4.2004

Mgr. Ján Oravec, primátor mesta

Primátor mesta Štúrovo

V zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a

vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti

pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

Riaditeľ Základnej školy
Adyho 6, 943 01 Štúrovo

Požiadavky:

Vysokoškolské vzdelanie

Odborná spôsobilosť

Riadiaca schopnosť

Komunikatívnosť

Najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Písomné vypracovanie koncepcie rozvoja ZŠ na obdobie 5 rokov

Termín nástupu: od 1.7.2004, alebo podľa dohody.

Nástupný plat podľa príslušných ust. Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní nie-

ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke

najneskôr do 19. mája 2004 do 1500 hod.

na Mestský úrad Štúrovo – sekretariát primátora mesta.

Obálku je potrebné označiť textom: 

„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ”

Požadované doklady k prihláške:

1. Profesný životopis

2. Originál alebo overená kópia dokladu o vzdelaní

3. Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

4. Písomné vypracovanie rozvoja ZŠ

Výberové konanie sa uskutoční 4. júna 2004. 

Na výberové konanie bude pozvaný uchádzač, 

ktorý spĺňa predpoklady výberového konania.

V pozvánke bude upresnená hodina a miesto konania.

V Štúrove dňa 19.4.2004

Mgr. Ján Oravec, primátor mesta
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Zmena programu vyhradená!!!
Testvérlapunk/Partnerské noviny: Esztergom és Vidéke

Főszerkesztő/Šéfredaktor: Bencze Cs. Attila

Štúrovo
a okolie

1.–2. Zbesilosť na dvoch kolesách (John Ashker, Max Beesley) 

4.–5. Pekné svinstvo (Audrey Tatou, Sérgi López)

6.–7. Pravidlá vášne (James Van Der Beek, Faye Dunaway) 

8.–9. Strašidelný zámok (Eddie Murphy, Marsha Thomason, Terence Stamp)

11. Filmový klub: Samsara (Shawn Ku, Christy Chung) 

12.–13. Riskni to s Polly (Ben Stiiler, Ennyfer Aniston) 

14. Želary (Aňa Geislerová, György Cserhalmi, Miroslav Donutil)

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

18.–19. Porota (John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz)

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

22.–23. Peter Pan – Detské predstavenie, od 18.00
25. Filmový Klub: Muž bez minulosti 

26. Scary Movie 3 (Anna Faris, Charlie Sheen, Leslie Nielsen, Pamela Anderson)

27.–28. Chouchou – Miláčik Paríža (Gad Elmaleh, Claude Brasseur) 

29.–30. Scooby Doo 2 – Príšery vypustené – od 17.00
Texaský masaker motorovou pílou – od 19.00

Avízo na jún – Júniusi előzetes

5.–6. Oceán Ohňa 

19.–20. Umučenie Krista 

24.–27. Trója

AVON
Registrácia a zaškolenie zdarma + darček

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

– Výmena bytového jadra – kvalitná práca za výhodnú

cenu. Tel: 0907/736244.

– Predám peknú Unimobunku. Cena 40.000,– Sk, a regis-

tračnú pokladnicu Samsung v zachovalom stave – cena:

5.000,– Sk. Tel. 0908/421462.

– Kúpim garzónku alebo jednoizbový byt. Tel.:

0904/640680.

– Predám kombinovanú chladničku s mrazničkou 230 l / 92

l zn. CALEX s dvoma motormi.

Tel.: 0904/650680.

– Eladó 2-szobás lakás kerttel, garázzsal, pincével a Janka

Kráľa utcában. Tel.: 0905/596474.

– Predám rodinný dom v Salke – 3 izby, 2 kuchyne, terasa

+ záhrada alebo vymením za 3– izbový byt v Štúrve. Tel.:

0908/140687.

– Kiadó 250 m2-es központi talajfűtéses újonnan kialakított

autófényező műhely – egyéb ipari tevékenységre is alkalmas.

Igényes tárolórészek, parkolórészek. Párkányhoz közel

Nánán. Tel.: 0903/229413.

– Eladó Bényben családi ház: 5 szoba, konyha, fürdőszoba

, WC, garázs, pince, spajz, gazdasági épületek, 12 áras telek-

kel. Tel: 0905/243 288.

– Predám rodinný dom v Bíni: 5-izbový, kuchyňa, kúpeľňa,

WC, garáž, pivnica, špajza, hospodárske budovy, 12-árová

záhrada. Tel.: 0905/243 288. 

– Sarok ülőgarnitúra széthúzható részekkel + 1 fotellal olc-

són eladó. Tel.: 0905/288 209.

– Kúpim štvorkolesový malotraktor domácej výroby stred-

nej veľkosti. Motor Z 3011 alebo iný diesel. Náprava PV3S,

T 805, šípkové gumy, uzáverka, hydraulika + pluh. Tel.:

0908/123792.

Primátor mesta Štúrovo

V zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a

vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti

pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

Riaditeľ Základnej umeleckej školy
Komenského 2, 943 01 Štúrovo

Požiadavky:

Vysokoškolské alebo vyššie odborné vzdelanie

Odborná spôsobilosť

Riadiaca schopnosť

Komunikatívnosť

Najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Písomné vypracovanie koncepcie rozvoja ZUŠ na obdobie 5 rokov

Termín nástupu: od 1.7.2004, alebo podľa dohody.

Nástupný plat podľa príslušných ust. Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke

najneskôr do 19. mája 2004 do 1500 hod.

na Mestský úrad Štúrovo – sekretariát primátora mesta.

Obálku je potrebné označiť textom: 

„Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ”

Požadované doklady k prihláške:

1. Profesný životopis

2. Originál alebo overená kópia dokladu o vzdelaní

3. Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

4. Písomné vypracovanie rozvoja ZUŠ

Výberové konanie sa uskutoční 4. júna 2004. 

Na výberové konanie bude pozvaný uchádzač, 

ktorý spĺňa predpoklady výberového konania.

V pozvánke bude upresnená hodina a miesto konania.

V Štúrove dňa 19.4.2004

Mgr. Ján Oravec, primátor mesta
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GAMEX – Štúrovo
Információ és rendelés a 75 10 950 telefonszámon

MŰANYAG ABLAKOK,

AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

2500 Esztergom, Schweidel u. 50 (A SUZUKI bejáratánál)
Tel.: 36/33-501-530 Fax: 36/33-501-540,

E-mail: sporiprintv@vnet.hu

SPORI PRINT “V” NYOMDA

TLAÈIAREÒ
Prošpek y

Letáky

Plagáty

Pozvánky

Menovky

Katalógy

Hospodárskych tlaèív

Kníhtlaèiarstvo

t

VŠETKO
FAREBNE

Informácia na tel.: 0904 647 170

podåa priania zákazníka!

NYOMDA
Prospektusok

Szórólapok

Plakátok

Meghívók

Névjegyek

Katalógusok

Ügyviteli nyomtatványok

Könyvnyomtatás

MINDENT
SZÍNESBEN

Telefon: 0904 647 170

a megrendelõ igénye szerint!

Firma Vadaš, s.r.o. oznamuje, že dňa 3. 5. 2004, otvára svoju 

TURISTICKÚ INFORMAČNÚ KANCELÁRIU, v Štúrove na Hlavnej ulici č. 23. 

Oznamujeme podnikateľom, ktorí podnikajú v oblasti cestovného ruchu

(ubytovanie, športové zariadenia, sprievodcovstvo, tlmočníctvo), že registrácia do databázy TIK je bezplatná.

V prípade záujmu ďalšie informácie poskytne Lívia Vinczeová, vedúca kancelárie.

A Vadaš Kft. tisztelettel értesíti Önöket, hogy 2004. május 3-án megnyitja 

IDEGENFORGALMI INFORMÁCIÓS IRODÁJÁT, Párkányban a Fő u. 23 szám alatt.

Értesítjük azokat a vállalkozókat, akik az idegenforgalom területén dolgoznak 

(elszállásolás, sportlétesítmények, idegenvezetés, tolmácsolás), hogy a TIK adatbázisába való regisztráció ingyenes.

További információkért forduljanak Vincze Líviához, az iroda vezetőjéhez.

Kontakt: TIK, Vadaš s.r.o., Hlavná 23, 943 01 Štúrovo

tel./fax: 036/7560111, e-mail: tik@vadas.sk
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Otváracia doba – Nyitvatartás:

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

OKRASNÉ DREVINY,

záhradkárske potreby, 

kŕmne zmesykŕmne zmesy

POSTREKY 

GYÜMÖLCSFÁK, 

DÍSZFÁK,

EGYNYÁRI VIRÁGOK,

PERMETEK

örökzöldek, kertészbolt,

tápoktápok

ZZááhhrraaddkkáárrssttvvoo  ––  KKeerrttéésszzeett

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

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

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

Š POR T

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

kkoolliieesskkoovvéé  kkoorrččuullee
– nastaviteľné 

990.– Sk

HHoorrsskkýý  bbiiccyykkeell  FFAALLCCOONN--VVBB  1188--pprreevvooddoovvýý
3.790.– 3.550.-

sskkaatteebbooaarrddyy – 790.– Sk, 990.– Sk, 1.120.– Sk
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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

FFFFaaaabbbbiiiiaaaa     ééééssss     FFFFaaaabbbbiiiiaaaa     CCCCoooommmmbbbbiiii     aaaajjjjáááánnnnddddéééékkkk    kkkkllll íííímmmmáááávvvvaaaa llll     

mmmmáááárrrr     333344444444 .... 999999990000---- ttttőőőő llll

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 60–70 Sk

hliník 32–45 Sk

nerez 26–36 Sk

oceľový šrot 2–4 Sk

mosadz 20–40 Sk
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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

Elektrický sklokeramický šporák 

BEKO 13.999.– 
+ vysávač zdarma

Kombinovaný šporák 

ARDO – nerez 

13.990.– 11.990.-

VÝMENA fliaš 2 kg, 10 kg a 33 kg 
plynu Propán–bután – Najlacnejšie u nás!

FIREX – Balassiho 43, Štúrovo
(Ulica hostinca Niszler)

Na fľaše garantovaná tlaková skúška!

Propán–bután gázpalack CSERE – 
2kg, 10kg, 33kg – Legolcsóbban nálunk!

FIREX – Balassi utca 43, Párkány
(A Niszler vendéglő utcájában)

A palackokra garantált nyomáspróba!

TESÁR – ŠALOVÁK

LEŠENÁR – POKRÝVAČ

ÁCSMUNKÁT

TETŐFEDÉST – ZSALUZÁST

ÉS ÁLLÁSÉPÍTÉST VÁLLALOK

Nová Vieska č. 132

Tel.: 036/ 7593 216

Mobil: 0903 660 579

TAKÁCS ONDREJ

Ponorné čerpadlá 

od 1114.–

Kompresory 

od 6138.–
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Nám. Sv. Imricha 19

(pri kostole)

Štúrovo

Tel.: 036/75 12 108

TABLÓKÉPEK digitális fényképezőgéppel 
a legmegfelelőbb kép kiválasztásával ugyanazon az áron. 

– színes, fekete-fehér vagy retusált változatban 
– névbeírással, többféle kerettel – az Ön igénye szerint!

Rövid határidő, kiváló minőség!

– digitális fényképek kidolgozása helyben, 
CD-ről, mágneslemezről

– digitális igazolványképek – 2 percen 
vagy 24 órán belül

Fotografie NA TABLO s digitálnym fotoaparátom 
s možnosťou výberu najvhodnejšej fotografie 

za rovnakú cenu.
– farebné, čierno-biele alebo retušované 

– s nápisom mena, s rôznymi rámčekmi – podľa 
Vašej požiadavky!

Krátke dodacie lehoty, výborná kvalita!

– vypracovanie digitálnych fotografií z CD, diskety

– foto na preukazy – za 2 minúty 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

COCHER ELEKTRO

OOOO
dddd     5555 .... 9999

9999 9999 .... ––––
    

dddd oooo     1111 7777 .... 9999
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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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