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Múzeum otvorené

Po zriadení galérie, rekonštrukcii kultúrneho domu a kina je
naše mesto bohatšie o dalšiu kultúrnu ustanovizeň. 27. mája otvorilo svoje brány mestské múzeum, ktoré funguje v mestskou
samosprávou obnovenej budove na ulici Pri colnici. Novú ustanovizeň otvorili primátor mesta, Ján Oravec a Tibor Halasi,
riaditeľ mestského kultúrneho strediska. Pred otvorením prebiehala niekoľko ročná príprava. Dobrovolní národopisári, zberatelia a bádatelia regionálnej histórie roky zbierali materiál,
zhromažďovali nápady, aby sa mohla zrodiť táto národopisná a
historická zbierka. Prvý výsledok tejto húževnatej práce môžu
vidieť návštevníci múzea. Prvá časť stálej expozície dokumentuje prierez histórie mesta, kým v ďalšej miestnosti sa zoraďujú
predmety, kroje, proste vecný národopisný materiál, ktorý preA galéria létrehozása, a művelődési ház, majd a városi mozi
felújítása után újabb kulturális intézménnyel gyarapodott városunk. Május 27-én megnyílt a városi múzeum, amely az önkormányzat által felújított Vámház közi épületben működik. Az
intézményt Ján Oravec, polgármester és Halasi Tibor, a városi
művelődési központ igazgatója nyitották meg. A megnyitást
hosszas előkészület előzte meg. A múzeum létesítése köré sereglett helyi önkéntes néprajzosok és helytörténeti kutatók és
gyűjtők évekenn át gyűjtötték az anyagot, gyártották az ötleteket, hogy a helytörténeti és néprajzi gyűjtemény gondolata testet ölthessen. Ennek első eredményét láthatja a múzeumba látogató érdeklődő. A tárlat első része a város történetének keresztmetszetét mutatja be, míg a másik teremben a régió tárgyi
néprajzi emlékei sorakoznak, az egykori paraszti élet kellékei,
viselete, tárgyai. A múzeum vezető munkatársa, Juhász Gyula
elmondása szerint folyik az anyaggyűjtés és az állandó kiállítás
folyamatosan megújul majd, és természetesen az intézmény
helyet ad időszaki kiállításoknak is. A múzeum egyben új esély
és lehetőség nemcsak az érdeklődő helybélieknek és az idelátogató turistáknak, de azon iskoláknak is, amelyek komolyan veszik a helytörténet oktatását és a népi hagyományok tiszteletét.

zentuje dimenzie sedliackeho života nášho regiónu. Vedúci referent múzea, Július Juhász prezradil, že zber muzeálnych predmetov pokračuje a expozícia sa bude priebežne obnovovať, ale
múzeum poskytne priestor aj pre príležitotné výstavy.
Ustanovizeň je zároveň novou príležitosťou nielen pre miestnych záujemcov a turistov, ale aj pre školy, ktoré berú vážne
výuku regionálnych dejín a uctievajú ľudové tradície.
–jh–
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Április 30-a estéjén ezrek lepték el a Kis-Duna mindkét partját, hogy a látványos felvonulás szemtanúi, az élmény részesei
lehessenek. Idén különösen sok hajó ereszkedett le a Tabán- és
a Kossuth-híd közötti szakaszon, tanúságot téve az élénk helyi
vízi életről.
Az esemény kezdetét a gálya „ágyúlövései”, majd fanfárok
jelezték. A sok résztvevő közül emlékezetes lehet a születésnapi tortát és ajándékokat formázó hajó vagy a tüzet okádó, szárnyait mozgató sárkány. Az elhúzódó felvonulást követően a Vera Cruz együttes zenéjére utcabálon szórakozhatott a közönség.
Magyarország és Szlovákia csatlakozását az Európai Unióhoz
csupán a Mária Valéria-híd megnövekedett forgalma és a párkányi tűzijáték jelezte éjfélkor, de a változásról a személyi igazolvánnyal átkelők nyomban meg is győződhettek.
Egész napos rendezvény-sorozattal ünnepelte Esztergomban
az Európai Unióba való belépést az Ister-Granum Eurorégió
több települése, amelyek a Mária Valéria Híd esztergomi hídfője mellett és a Duna Prímás-sziget melletti szakaszán rendezték
meg közös programjaikat. A Magyar Nagydíj nemzetközi kerékpáros körverseny indításával vette kezdetét a program.
A Duna partjáról reneszánsz hadihajó vitte sétahajózni a településekről érkező csoportok képviselőit, a szabadtéri színpadon
non-stop műsort adtak a különböző települések együttesei és
művészeti csoportjai a Duna mindkét partjáról. Jachtok és motorcsónakok szépségversenyében gyönyörködhettek a város lakói a hídfő melletti parkban, ahol a gyerekeket játszóházak, kavicsfestés, homokvár-építés, hajóépítés és verseny, mászófal,
kötélpálya, dimenziós gyűrű és íjászat várta. Délután ügyességi
hajóversenyre sorakoztak fel a régió településeinek csapatai,
közben a sátrakban bemutatkozó régiós települések kiállításait
lehetett megszemlélni.

30. apríla 2004 prišli tisícky záujemcov na breh Malého
Dunaja, aby sa stali svedkami impozantného sprievodu. V tomto
roku priplávalo mimoriadne veľký počet plavidiel medzi
Tabánom a Kossuthovým mostom, ktoré poskytli živý dôkaz
o aktívnom vodáckom živote dvoch miest.
Začiatok slávnostnej ceremónie označil „výstrel“ dunajského
galiónu, potom zazneli fanfáry. Po absolvovaní dlhého sprievodu divákov zabávala skupina Vera Cruz.
Vstup Maďarska a Slovenska do EÚ o polnoci symbolizoval
ohňostroj a zvýšenie frekventovanosti prechodu cez Most Márie
Valérie O zmene pri prechode cez hranicu po polnoci sa mohli
ľudia presvedčiť sami – stačil aj občiansky preukaz.
Sériou celodenných podujatí oslávili v Ostrihome viaceré
obce – členovia Euroregiónu Ister-Granum – medzi ostrihomským predmostím Mostu Márie Valérie a Primášovým ostrovom
deň vstupu do EÚ.
Program sa začal odštartovaním cyklistickej súťaže o Veľkú
cenu Maďarska. Na Dunaji poplávali na obnovenej renesančnej
lodi predstavitelia zúčastnených obcí, na odkrytom javisku
vystupovali súbory okolitých obcí z obidvoch brehov Dunaja.
Obyvatelia mesta sa mohli kochať v kráse jachtov a motorových
člnov. V parčíku pri ostrihomskom predmostí sa organizovali
programy pre detí, maľba kamienkov, stavba hradov z piesku,
stavba lodí, súťaž na stene pre horolezcov, lanová dráha,
a streľba z luku. Poobede sa zúčastnené obce mohli zapojiť do
súťaže lodí a v stanoch si návštevníci mohli prehliadnuť výstavky jednotlivých obcí regiónu.

(Az Esztergom és Vidéke nyomán)

(Podľa novín Esztergom és Vidéke), (Preklad: Lukács Žigmund)

Összefoglaló a párkányi értelmiségi fórumról

Értelmiségünk helyzete és jövője
Április 24-én, szombaton értelmiségi fórumot tartottak a párkányi művelődési házban. A Miklósi Péter által szervezett találkozón
a szlovákiai magyarság, s ezen belül az értelmiség helyzetét vették
górcső alá, de egyúttal – különös tekintettel az EU-csatlakozásra –
az előadók felvázolták a mindazon kihívásokra adandó válaszokat
is, amelyek a politikai, földrajzi, történelmi paradigmák megváltozásával a honi magyar értelmiségre várnak, hogy kompetens csoportként korszerűen, észérvekkel és koncepcióval adjanak rájuk
választ. Noha a rendezvényen számos kiváló hazai koponya tartott
előadást, azt még a laikus betérő is megállapíthatta: a találkozóra a
politika, ill. a politikusok túlsúlya volt a jellemző.
Az első témakör a szlovákiai magyar intézményrendszer fejlődése és helyzete címmel került megvitatatásra. Ezzel kapcsolatban
négy előadás hangzott el. Tóth Károly, Öllős László, Lampl Zsuzsanna és Fábri István a Kárpát-medencei magyarság művelődésének, tudományos fórumainak, rendszeres kutatómunkájának állapotáról és további – nagyobb garanciákkal bíró és profibban szervezett – jövőjéről adott helyzetképet. Reálértelmiség a kisebbségi
társadalomban – ez az alfejezet tömörítette magába a tanácskozás
második részét, melynek keretén belül Hunčík Péter publicista, író,
pszichológus az értelmiségi magatartásmód módozatait foglalta
össze rendkívül érdekfeszítő előadásában, amelynek végkicsengése egyben figyelmeztetésként is érvényes: kisebbségi helyzetben
a politika még inkább azt várja el az értelmiségtől, hogy őt a saját
véleményalkotás joga nélkül, mintegy kritikátlanul kiszolgálja, ám
aki ezt megteszi, az nem méltó az értelmiségi státusára. Sokkal

inkább – ha csak a tanácsok szintjén is – a politikának kellene hallgatnia, de legalábbis néha meghallgatnia az értelmiség szakmai
érveit. Szarka László szerint a kultúra nem egyenrangú társa a politikának, főleg kisebbségi léthelyzetben, s hogy ez milyen torzulásokat okoz, azt itt és most ne firtassuk… Ugyanakkor Szarka a
szlovákiai magyar népességfogyás kapcsán kifejtette: ha az MKP
lemond kisebbségépítő szerepéről, akkor az átgondolt nemzetstratégiáról mond le, s ezt semmilyen aktuálpolitikai cél megvalósítása nem pótolhatja. Csáky Pál miniszterelnök-helyettes előadásában
leszögezte: a politikus mögött mindig legitimitás áll, amely felelős
döntésekre és cselekvésekre hatalmazza fel, de el kell, hogy számoljon ezekről a választóknak. Bauer Edit az EU-csatlakozással
teljesen új kontextusba kerülő – jogilag és alkotmányosan kifejezett – kisebbségpolitika várható módosulásairól adott elő, Pósa
Lajos és Zászlós Gábor pedig azt fejtette ki: milyen új lehetőségek adódnak vállalkozóinknak a csatlakozás kapcsán.
Gyurovszky László miniszter az önkormányzatok jogköreinek
bővüléséről, továbbá az infrastrukturális beruházásokhoz szükséges anyagiak pályázati és legiszlatív feltételeiről adott elő. A szlovákiai magyar értelmiség rétegspecifikus gondjait a délutáni órákban, szekcióüléseken vitatták meg. Az ülést Bugár Béla, az MKP
elnöke köszöntötte, rendkívül tanulságos, az értelmiség-politikahatalom viszonyát boncolgató előadásával. A konferenciát személyesen Ján Oravec, Párkány polgármestere is üdvözölte.
Az Új Szó nyomán, – br –
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NEMZETKÖZI KONFERENCIA AZ MKP ÉS A FIDESZ RENDEZÉSÉBEN

MAGYAR KÖZÖSSÉGEK EURÓPÁJA
A fenti címmel kétnapos nemzetközi
konfereniát tartottak határon túli magyar
közösségek, szervezetek és pártok részvételével, Párkányban és Esztergomban.
A fő kérdés az volt, hogyan és miképp
lehet majd az Európai Parlamentben az ő
érdekeiket is képviselni, lobbizni értük. A
konferencia – a helyi specifikumok figyelembe vételével megtárgyalta – az egyegy adott államban élő magyarság pillanatnyi kulturális, jogi, politikai, gazdasági és szociális helyzetét. A résztvevőket
kedden Szigeti László, az MKP alelnöke,
valamint Schmitt Pál, a Fidesz alelnöke, a
Fidesz EP-listavezetője köszöntötte. Ez
után Gál Kinga alkotmányjogász, az
MTA tanácsadója, nemzetközi jogász
adott elő, aki korreferátumában kifejtette:
míg az EU alkotmányában kitételként
szerepel az, miszerint a nemzetisége miatt
senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés, addig viszont az EU szekundáris,
végrehajtó jogrendjében ez a passzus
végképp nincs részletezve. Hiányzik a
specifikus végrehajtói keret, amely ezt
számonkérhetővé és a hétköznapokban
érvényesíthetővé tenné. Gál Kinga szerint
ennek a lemaradásnak a kiküszöbölésére
egy olyan önálló jogkörökkel bíró, az EP
vagy az Európa Tanács mellett működő
intézmény megalakítása tenne jót, amely
ezeket a jogokat betartatná, számon tartaná és figyelné mindezek napi érvényesülését. Tomka György, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
elnöke szerint Szlovéniában nem igazán
vették örömmel a határok légiesülését, s
ezt éreztetik is az ottani magyarsággal.
Nehezményezte, hogy a jelenlegi budapesti kormány lefaragta az oktatási - nevelési támogatásokat, továbbá, hogy Budapest az EU-csatlakozás előtt nem hívta
össze a MÁÉRT-et. Deák Ernő, az Ausztriai Magyar Szervezetek és Egyesületek
Központi Szövetségének elnöke szerint
kisebbségnek lenni feladatot, állandó
küzdést jelent, s az unión belül még hatékonyabb jogérvényesítésre van szükség.
Kifejtette: nem elég csak siránkozni és
önsajnáltatni magunkat, de érdekeket kell
érvényesíteni, gazdasági téren is. – A Mária Valéria híd jelkép, ugyanakkor önmagában még kevés, hiszen csak egy régebbi, természetes állapot visszaállítását jelenti.
Bauer Edit a szlovákiai magyarság jelenlegi állapotát vette górcső alá. – Rengeteg energiánk ment el eddig a túlélésre
és főképp a Mečiar-kormányok praktikáinak kivédésére – jelentette ki a képviselő
asszony. Utalt a szlovák alkotmány számunkra nem megfelelő formájára, s említette a 34-es nemzetiségi alkotmánycikkelyt is, amelynek viszont a gyakorlatban

végképp nincsenek meg a végrehajtási jogi keretei. A szlovákiai magyarság hétköznapi jogérvényesítése még mindig
nincs összhangban sem az 1201-es EUajánlással, sem az Európai Kisebbségjogi
Chartával, ugyanis a kormányt semmilyen jogi norma nem kötelezi arra, hogy
ezeket – vagy akár a kisebbségi tanács
ajánlásait be is tartsa. Az 1984-es oktatásügyi törvény is rossz, mert nem egyértelmű, s pont a kisebbségek rovására félrevezető, ugyanakkor még mindig hatályos.
Bauer utalt arra: az utóbbi tíz évben 47
ezerrel csökkent a szlovákiai magyarság
lélekszáma, iskolázottsági szintje, ebből
következően pedig anyagi, gazdasági
helyzete is katasztrofális, az idősebbekre
a röghözkötöttség jellemző, a fiatalok
korosztályában pedig a migráció, az elvándorlás fenyeget. Ugyanakkor szerinte
már nem tapasztalható az értelmiségi
atomizáltság, szétszóródás, pláne, ha
sorskérdésekben kell összefogni. Bauer
Edit megállapította: az, hogy a kormány a
nemzetiségi jogok számonkérésekor mindig a polgári elvet szajkózza, nem más,
mint álszentség, ugyanis a kisebbségek
jogai is a polgári jogok fogalomkörébe
tartoznak. Így tehát ez közvetett, etnizáló
diszkrimináció, s ezt már az unió is kezdi
észrevenni. Mint leendő EP-képviselő
ígéretet tett a kárpátaljai, erdélyi, horvátországi magyarok képviseletére is.
Schöpflin György, londoni egyetemi
tanár előadásában leszögezte: egy adott
államon belül a kisebbségek egyenlősége
sosem lehet alacsonyabb rendű, mint az
adott többségen belül élőké. Ez viszont
szorosan összefügg azzal a nyugat-európai klasszikus polgári értékrenddel is,
amelynek közép-európai honosítása nagyon nehézkes, nem beszélve arról, hogy
a diktatúrákból ocsúdott államok a kisebbségeik rovására lustálkodják el a polgári
társadalom kiépítését, és inkább etnizálnak és megkülönböztetnek, mintsem,
hogy polgári jogrendszert építsenek ki
mihamarább. Schöpflin ugyanakkor
szkeptikus az uniós alkotmányt illetően,
szerinte ezt nem fogják jóváhagyni, Nagy
Britannia ezt meg fogja akadályozni, de
épp ezért – paradox módon – még szorosabb francia-német együttműködés várható. A jelenlegi francia miniszterelnök
kabinetjében németek is ülnek. El tudjuk
képzelni mondjuk azt, hogy pld. a szlovák miniszterelnök tímjében magyarországi magyarok is dolgozzanak?
Ugye, hogy nem… Pedig ez nem is lenne
olyan természetellenes – fejtette ki a politológus. Schöpflin ugyanakkor hozzátette: az etnizálás mostanság már Nagy
Britannia belpolitikájában is felütötte a
fejét, rossz példát mutatva ezzel a keleteurópai államoknak.

Szász Jenő, az erdélyi Magyar Polgári
Szövetség elnöke szerint manapság Erdélyben lábbal tiporják a demokráciát, s
ebben a román kormány éppúgy bűnös,
mint az RMDSZ. Ezzel arra utalt, hogy
szervezetét az RMDSZ egyetértésével
kizárták a nemrég lezajlott helyhatósági
választásokból. Szász szerint Romániát
2007-ben csak abban az esetben szabadna felvenni az EU-ba, ha a Székelyföldnek területi autonómiája lesz. Egyúttal felkérte a Fideszt, hogy a következő
kormányra jutásig dolgozzon ki egy – a
határon túli magyarságot átfogó – nemzetstratégiát. A vajdasági Ágoston
András szerint is az a szomorú, hogy az
EU-csatlakozás görcsében a határon túli
közösségek sehol sem érvényesítik autonómiatörekvéseiket, ugyanakkor a kettős állampolgárság elfogadását is szorgalmazta. Szerinte a vajdasági magyaroknak perszonális autonómia kellene. Duray Miklós, az MKP ügyvezető
alelnöke szerint a magyarság politikai
képviseletének és a magyarságnak is
súlyos árat kellett fizetnie az adott államok kormányaiban való szerepvállalásért, mert ez az eredeti autonómiatörekvések és a 90-es évek elején megfogalmazott elképzelések és célok részbeni feladásét jelentette. Józsa László a
Vajdaságból kifejtette: a külföldi, s főleg
a magyar tőke beáramlása országukba
egyelőre elmaradt. Jakab Sándor, a
Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közösségének elnöke megállaptotta: ők
a legjobban fogyó magyar kisebbség,
noha a horváth kisebbségi alkotmánytörvény európai mércével mérve is példaértékű. Kovács Miklós, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség elnöke
részt sem tudott venni a tanácskozás
első napján, mivel nem kapta meg a
szlovák vízumot. A konferencia másnapján már ott volt Esztergomban. A közös
nyilatkozatban a résztvevők kérik az
ukrán államot, hogy tegyen lépéseket
annak érdekében, hogy az ottani
magyarság mind a helyhatóságokban,
mind pedig a parlamentben képviselve
legyen, legyen továbbá kulturális autonómiájuk és adminisztratív területi
egységük. A konferencia másnapján
elfogadott közös nyilatkozat egyúttal
szorgalmazza egy olyan európai
közösségi jogszabály megalkotását,
amely megkönnyíti az Unión kívül
rekedt magyar közösségek tagjai számára az Unió külső határainak átlépését,
továbbá a természetes régiók újjáalakítását, s az autonómiák különféle formáit
a szubszidiaritás és az önkormányzatiság jegyében. A dokumentumot Orbán
Viktor és Bugár Béla is aláírta.
–br–
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Válaszol: M. Šafranko, a városi hivatal építészeti osztály vezetője

O aktuálnych investíciách

Aktuális beruházásokról

– Z aktuálnych investícií má prioritu v tomto roku výstavba
centrálnej mestskej zóny. Ako stojí vec vytvorenia korza na
Dunajskom nábreží?
– Vytvorenie korza na nábreží Dunaja plánujeme spolu s riešením
protipovodňových opatrení. Existuje dohoda medzi mestom a bratislavskou filiálkou Slovenského podniku vodohospodárstva o tom,
že medzi starým prístavom kompy a mostom Márie Valérie bude
obnovená protipovodňová hrádza a zároveň vybudované korzo pri
Dunaji. Mestský úrad v Štúrove spolu s investorom mieni potrebné
financie získať od EÚ. Keď náš projekt bude úspešní, investícia sa
uskutoční v rokoch 2006/2007 s príspevkom mesta v hodnote približne dvoch miliónov korún.
– Čo je podstatou tejto tzv. tretej etapy?
– Tesne pri Dunaji bude vybudovaná nová betónová hrádza.
Plochu medzi terajšou a novou hrádzou zvýšime asi o jeden meter
zeminou, a na to príde nová, asi 60 cm vysoká protipovodňová hrádza. Na jednotlivých úsekoch chceme nechať úzky priechod, aby sa
ľudia po schodoch mohli dostať dole až k Dunaju. Pokrytie povrchu
korza mienime zabezpečiť kamennou dlažbou.
– Ako je to s prístupovou cestou k obvodnému úradu?
– V apríli a máji sme odstránili výmole a výtlky kamenným násypom. Konečným riešením má byť nová, päť metrov široká prístupová cesta. Pôvodne sme z úsporných dôvodov chceli premávku
riešiť zabudovaním širších úsekov, odbočiek. Dopravný inšpektorát
ale trval na požiadavke päťmetrovej šírky. Popri spojovacej ceste
bude parkovisko pre 35+5 vozidiel, z toho päť miest pre vozidlá
telesne postihnutých. V blízkej budúcnosti bude hotový investičný
plán, z čoho bude jasné, na čo vystačí suma určená v rozpočte
mesta. V tomto roku sme na tento účel plánovali 1,5 milióna korún.
Keby táto suma na výstavbu parkovisko nestačila, potom parkovisko dokončíme v roku 2005. Ako náhradné riešenie v tomto roku prichádza do úvahy parkovisko posypané štrkom. V prípade schválenia žiadanej sumy mestským zastupiteľstvom by parkovisko bolo
hotové v r. 2005. Situáciu komplikuje, že chýba odvodňovací kanál,
vybudovanie čoho samozrejme investíciu predražuje. Podľa plánu
má byť prístupová cesta hotová v septembri tohto roku.

– A városi beruházások prioritásait tekintve a sétáló utca van az első
helyen. Mi a helyzet a Duna-parti sétány kiépítésével?
– A Duna-parti sétány kiépítését az árvízvédelmi munkálatokkal párhuzamosan tervezzük. A Szlovák Vízügyi Igazgatóság pozsonyi kirendeltségével megegyezés született, amely szerint a volt kompkikötő és a Mária
Valéria híd közötti Duna- szakasz árvízvédelmi gátjára és a Duna-sétány
kiépítésére a hivatal velünk közösen fog uniós pénzeket megpályázni.
Sikeres pályázat esetén a beruházás 2006-2007-ben hozzávetőleg 2 millió korona önkormányzati pénz ráfordításával magvalósítható lehetne.
– Mi a lényege ennek a sétálóutcához kötődő úgynevezett harmadik szakasznak?
– Az, hogy egy új betongát épülne közvetlenül a Duna-parton. Előzőleg
a jelenlegi és az új gát közötti területet egy méter magasságban földdel töltenénk fel és erre épülne a tervezett hatvan centiméter magas árvízvédelmi
gát. Bizonyos szakaszonként egy-egy keskeny nyílást hagyva a betongátat
megszakítanák, amely lehetővé tenné, hogy az emberek lépcsőkön lemehessenek a Dunához. A feltöltött terület kőkockából készült burkolatot kap és
ilyen kockákból készülne a Duna-parti sétány burkolata is.
– A párkányi Körzeti Hivatal bekötőútjával kapcsolatban mi
a legújabb fejlemény?
– A kátyúk kőzúzalékkal történő ideiglenes feltöltésére áprilisban, illetve
május elején került sor. A végleges megoldást egy új, öt méter széles kőkockaelemekből készült bekötőút megépítése jelenti majd. Eredetileg a költségek lefaragása érdekében az volt az elképzelés, hogy az autók ki és bejárását
az olcsóbb megoldást jelentő kitérőkkel oldottuk volna meg. A Közlekedésügyi Felügyelőség viszont ragaszkodott az öt méter útszélességhez. A bekötőút mellett egy 35+5 férőhelyes parkolót tervezünk. Ebből öt férőhely
a mozgáskorlátozottak részére épülne. A közeljövőben elkészül a beruházás
tervezete, amiből majd kiderül, hogy mire futja a beruházásra szánt pénzösszegből. Az idei költségvetésben a bekötőútra másfél millió koronát terveztünk. Ha ebből az összegből nem sikerülne a parkolót megvalósítani,
ennek megépítését 2005-ben fejezhetnénk be. Pótmegoldásként az idén
kaviccsal beszórt parkolóhelyeket alakíthatunk ki. Abban az esetben, ha a
képviselőtestület erre a célra jóváhagyja a kért összeget a körzeti hivatal parkolója 2005-ben nyerné el végleges formáját. A helyzetet bonyolítja, hogy
csatorna híján a térségben nem megoldott a vízelvezetés. Ez értelemszerűen
megdrágítja a beruházást. Az előzetes tervek szerint a körzeti hivatalhoz
vezető bekötőút szeptemberben készül el.
Oravetz Ferenc

F. Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund)

Változni fog a város közlekedési rendje
Május 6-án került sor az építésügyi bizottság rendkívüli ülésére, amelynek fő témája a sétálóutca megvalósításából eredő, a város központját
érintő forgalmi rend kérdése volt. A városközpont problémamentes közlekedésének megoldásával egy nyitrai tervező irodát bíztak meg. Az ülésen az ő tervezeteik kerültek terítékre, amelyeket a bizottság számos helyen módosított. A városközpont közlekedésében jelentős változást jelent
majd a Jesenský, Tűzoltó, Szent István és a Petőfi utca mentén kialakított
körgyűrű. E körgyűrű északi szakaszán, a Tűzoltó és a Szent István utcának a labdarúgópályához vezető bekötőútjáig minden valószínűség szerint
egy irányában közlekedhetünk majd. Ettől a bekötőúttól a papírgyár irányába a Szent István utca már kétirányú lesz. Ugyancsak kétirányú lesz a
Petőfi utcának a Szent István és a Jesenský utca közötti szakasza, valamint
a Jesenský utca. E körgyűrűbe zárt utcákat észak-déli irányban egyirányúsítják, ezért egyirányú lesz az új buszpályaudvartól a katolikus tempolom mellett haladó utca, a Szent István utcából leágazó Bem, Vajansky,
Stadion és Kertész utca. További lényeges változás lesz a Takarékpénztár
előtti „T” alakú keresztút közlekedésében. Míg a vasútállomás felől érkező
autós az útkereszteződésben csak jobbra a Szent Itsván útra fordulhat, a
buszpályaudvar felől közlekedők mind a vasútállomás irányába, mind egyenesen a Szent István úton folytathatják majd útjukat. A városközponthoz
közel eső, területeken a következő parkolási lehetőségek lesznek: a Vadas
előtt 300, a piac mellett 100, a régi autóbusz pályaudvar helyén 150,
a LIDL mellett 150, a Zahovay vendéglő előtt 64, a városháza előtt 30 személygépkocsi számára, a labdarúgó pálya előtti téren pedig hozzávetőleg
105 személygépkocsi és tíz autóbusz parkolására nyílik lehetőség. Csak
érdekességként említjük néhány további parkoló befogadóképességét:
a vasútállomáson hozzávetőleg 70, a papírgyár előtt 250, a Flóra, illetve
Jednota előtt 50, a Billa előtt csaknem 100, a Körzeti hivatal mellett 40,
a Poliklinika előtt 80, a KO vendéglővel szemben 40 személygépkocsi parkolhat.
Oravetz Ferenc

Zmení sa dopravná situácia mesta
6. mája 2004 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie komisie výstavby
a dopravy. Témou zasadnutia boli zmeny vyplývajúce z realizácie centrálnej mestskej zóny. Riešenie tejto úlohy mesto objednalo od jednej
nitrianskej projektantskej kancelárie. Na zasadnutí komisia pripomienkovala predostrené návrhy a doporučila niekoľko zmien. V živote centra mesta bude veľkou zmenou vytvorenie dopravného okruhu cez ulice
Jesenského, Hasičskej, Svätého Štefana a časti Petőfiho ulice. Cez
severnú časť okruhu (Hasičská a Svätého Štefana po odbočku k futbalovému štadiónu) pravdepodobne bude jednosmerná doprava. Od tejto
odbočky až po celulózku cesta bude dvojsmerná, takisto aj časť
Petőfiho ulice spájajúcej ul. Svätého Štefana a Jesenského. Ulice vo
vnútri dopravného okruhu v smere sever – juh budú jednosmerné.
Samotná ulica Jesenského zostane dvojsmernou. Jednosmerná bude
cesta od nového autobusového nádražia ku katolickému kostolu
a odbočky z ulice Svätého Štefana, t.j. Bemova, Vajanského, pri Štadióne a Záhradná. V križovatke pred sporiteľňou bude zmenou, že
vodiči, prichádzajúci od železničnej stanice budú môcť odbočiť len
doprava, na ulicu Svätého Štefana, kým vodiči prichádzajúci od
nového autobusového nádražia budú môcť odbočiť aj smerom na železničnú stanicu, ako i pokračovať rovno na ulicu Svätého Štefana. V blízkosti centra budú nasledovné parkoviská: Pred Vadašom 300, pri trhovisku 100, na mieste starého autobusového nádražia 150, pri obchodnom dome LIDL 150, pred hostincom Zahovay 64, pred radnicou 30
miest pre osobné autá. Pred futbalovým štadiónom môže parkovať asi
105 osobných áut a desať autobusov. Kvôli zaujímavosti uvedieme aj
kapacitu niektorých ďalších štúrovských parkovísk: pred železničnou
stanicou 70, pred celulózkou 250, pred Flórou, resp. Jednotou 50, pred
Billou skoro 100, pred obvodným úradom 40, pred poliklinikou 80,
F.
pred hostincom K.O. asi 40 osobných áut.
Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund)

2004. május
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Pozitív mérleg

Pozitívna bilancia

Három kérdés Július Rapavý-hoz, a lakáskezelő vállalat igazgatójához
– A városi lakáskezelő vállalat történetében a tavalyi év bizonyos
értelemben mérföldkőnek számít. A gazdasági eredmény szempontjából – néhány szűk esztendő után – először zárták pozitív
mérleggel az évet. Minek tulajdonítható ez a gazdasági eredmény?
– Ez az állítás nem egôszen felel meg a valóságnak, hiszen pozitív elmozdulás már az elődöm, Farkas Iván idejében is tetten érhető volt. Az
általa bevezetett változások nyomán már 2002-ben pozitív gazdasági
eredménnyel zárt a vállalat. Posztom elfoglalása után folytattam az elődöm által megkezdett munkát és ez visszatükröződött a vállalat gazdasági eredményeiben. Erőfeszítéseket tettünk a kezelésünkben lévő
épületek kihasználására, javítottunk a szolgáltatásaink minőségén és
hatékonyabbá tettük karbantartóink munkáját. Az elért eredményeket
elsősorban ezeknek az intézkedéseknek köszönhetjük. Úgy vélem,
hogy a jövőben is lehet ezekre az eredményekre alapozni. Erről tanúskodnak a havonta jegyzett gazdasági mutatóink.
– Annak ellenére, hogy a nyári toronyháztűz után a károk felszámolására nem volt elegendő pénz, végül is felújították az öt kiégett
lakást. Hogyan sikerült leküzdeni ezt az akadályt?
– Közvetlenül a tűz, illetve a helyszínlés után megrendeltük egy tervezet kidolgozását az öt lakás felújítására. A projektum alapján csupán
a felújítási munkálatok elvégzése öt millió koronát tett volna ki. Ezzel
szemben csak 2 673 418 korona pénzösszeggel rendelkeztünk. Az
épület közösen használt részeinek felújítására és a tervezet elkészítésére 847 834 koronát merítettünk, a lakásokra így 1 825 584 korona
maradt. Ennek ellenére megkezdtük a felújítási munkálatokat. Számos
intézmény vezetőjével és vállalkozóval folytattunk tárgyalásokat és
2004. február 13-ig fokozatosan sikerült átadni a lakóknak a felújított
lakásokat. Ezúton szeretném megköszönni az alábbi cégeknek és azok
képviselőinek a felújításhoz nyújtott segítséget, ill. a felújítási munkálatok finanszírozásához való hozzájárulást: ANDI PLAST Štúrovo –
Farkas Attila, MEVIOS – Melišeková Marta, SR AQUAMET – Tóth
Szilvia, KAPPA OBALY Štúrovo – Roman Brecely, MLADISTAV
Levice – Mladonický Michal, FAREL ELEKTRO – Farkaš Martin.
Emellett azoknak a trencsényi, pozsonyi, nyitrai és lévai támogatóinknak is köszönöm a segítséget, akik nem óhajtották, hogy közöljük kilétüket. Az említett felújítási munkálatok pézügyi fedezetét a lakáskezelő vállalat önerőből nem tudta volna megoldani.
– Az értesülések szerint valós esély van rá, hogy a párkányi laktanya telke és lakóépületei városi tulajdonba kerüljenek. Milyen
átalakítást igényelnének ezek a lakások ahhoz, hogy polgári célokra lakhatóvá tegyük őket? Hány lakást lehetne kialakítani ezekben
az épületekben?
– Tekintettel arra, hogy városunkban már hosszú évek óta nem épültek
új lakások, a lakosság lakásigényének kielégítése gondot jelent. Ezért
kéréssel fordultunk a város vezetéséhez, hogy ezeket az épületeket
adják át vállalatunk kezelésébe. Mivel sokan érdeklődnek a kisebb
alapterületű helyiségek iránt, a laktanya területén egy- és kétszobás lakások kialakítását tervezzük. Becslésünk szerint hozzávetőleg 35 ilyen
lakást lehetne berendezni. Az átalakítás finanszírozásáról jelenleg még
korai lenne beszélni, az első lépéseket viszont már megtettük, a nyitrai
kerületi hivatal illetékeseivel már tárgyaltunk ez ügyben.

Odpovedá Ing. Július Rapavý, riaditeľ Bytového podniku
– Rok 2003 je do určitej miery medzníkom v histórii bytového podniku, nakoľko po niekoľkých rokoch stagnácie po prvýkrát zaznamenal
pozitívne saldo hospodárenia. K čomu možno pripísať tento hospodársky výsledok?
– Nie je to celkom tak, pretože tento trend sa začal už za môjho predchodcu – Ing. Ivána Farkasa, ktorý urobil určité potrebné zmeny, vďaka čomu podnik v roku 2002 už dosiahol pozitívny hospodársky výsledok. Po nastúpení do funkcie som pokračoval v začatej práci svojho
predchodcu, čo sa odrazilo aj v hospodárskych výsledkoch. Snažili sme
sa využiť všetky naše nebytové priestory a objekty, ktoré máme v správe, skvalitnili sme poskytované služby a zefektívnili prácu údržbárov čo
sa v celkovom hodnotení odrazilo aj na dosiahnutých výsledkoch.
Myslím si, že na tieto výsledky môžeme naväzovať aj v budúcnosti,
o čom svedčia mesačné uzávierky hospodárenia.
– Po letnom požiari napriek tomu, že zápasili s nedostatok potrebných finančných prostriedkov podarilo sa obnoviť vyhorené byty.
Ako sa podarilo prekonať túto prekážku?
– Okamžite po požiari a obhliadke bytového domu sme objednali vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu piatich vyhorených bytov.
Podľa toho by sme potrebovali len na rekonštrukciu cca päť miliónov
korún. No, mali sme k dispozícii len 2 673 418,- Sk. Z tejto sumy sme čerpali 847 834,- Sk na opravy spoločných častí obytného domu a zhotovenie
projektovej dokumentácie. Na samotnú opravu bytov zostala čiastka 1 825
584,- Sk, no aj napriek tejto skutočnosti sa zahájila rekonštrukcia. Postupne
– po rôznych rokovaniach s inštitúciami a podnikateľmi – sa nám podarilo
odovzdať zrekonštruované byty do užívania obyvateľom 13. februára 2004.
Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať za poskytnutú naturálnu pomoc
a pomoc pri financovaní ďalších opráv nasledovným firmám: ANDI PLAST
– Farkas Attila, MEVIOS Štúrovo – Melišeková Marta, SR AQUAMET –
Tóthová Sylvia, KAPPA OBALY Štúrovo – Brecely Roman, MLADOSTAV
Levice – Mladonický Michal, FAREL ELEKTRO – Farkaš Martin, a ďalším
firmám z Trenčína, Bratislavy, Nitry a Levíc, ktoré nás požiadali, aby sme
ich firmy menovite neuvádzali. Vlastné zdroje podniku by nepostačovali na
vykrytie finančných nákladov rekonštrukcie.
– Podľa informácií je reálne šanca na to, aby pozemok a objekty štúrovských kasární včítane bytov prešli do majetku mesta. Akú prestavbu by vyžadovali tieto byty a koľko bytových jednotiek by bolo možné
vytvoriť v týchto budovách?
– Nakoľko sa v našom meste dlhé roky nerealizovala žiadna bytová
výstavba, vznikol problém v uspokojení obyvateľov v otázke bývania.
Preto sme požiadali vedenie mesta o predbežné pridelenie rozostavanej
budovy v štúrovských kasárňach do správy bytového podniku. Nakoľko je
veľký záujem o tzv. malometrážne byty plánujeme tu vytvoriť najmä jednoa dvojizbové byty. V tejto budove je možné vytvoriť cca 35 takýchto bytov.
O spôsobe financovania prestavby je ešte predčasné hovoriť, ale boli už
vykonané prvé kroky a prvé jednania na Krajskom úrade v Nitre.

Oravetz Ferenc

František Oravetz

Vysviacka pomocných biskupov v Trnave

Püspökszentelés Nagyszombatban

2. mája 2004 na nedeľu Dobrého pastiera boli v trnavskej Katedrále Sv.
Jána Krstiteľa vysvätení dvaja noví pomocní biskupi Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy: Ján Orosch a Stanislav Zvolenský. Pri sv. omši pomocných biskupov vysvätili arcibiskup, Ján Sokol, Henryk J. Nowacki,
pápežský nuncius a Dominik Tóth, doterajší pomocný biskup. Na slávnostnej bohoslužbe boli okrem cirkevných hodnostárov prítomní aj
Pavol Hrušovský, predseda NR SR a Pál Csáky, podpredseda vlády SR.
Na vysviacke Jána Oroscha sa taktiež zúčastnilo mnoho veriacich z farností, na ktorých počas 28 rokov svojho pôsobenia slúžil. Na svätej omši
odznelo jedno čítanie aj v maďarskom jazyku. Ján Orosch sa k veriacim
maďarskej národnosti prihovoril v ich materinskom jazyku. V súvislosti
so vstupom Slovenska do EÚ zdôraznil dôležitosť spolunažívania národov v rámci európskeho spoločenstva. V mene oboch nových pomocných
biskupov Stanislav Zvolenský ďakoval Bohu za dar duchovného povolania, a za rozhodnutie Svätého otca Jána Pavla II., vďaka ktorému obaja
získali plnosť kňažstva.
(podľa tlačovej kancelárie KBS)

2004. május 2-án, a Jó Pásztor vasárnapján a nagyszombati
Keresztelő Szent János társ-székesegyházban püspökké szentelték
a Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye két új segédpüspökét: Ján
Oroscht és Stanislav Zvolenskýt. A szentelést Ján Sokol érsek Henryk
J. Nowacki apostoli nunciussal és Dominik Tóth korábbi segédpüspökkel együtt végezte. Az ünnepélyes szertartáson az egyházi képviselőkön kívül jelen volt Pavol Hrušovský parlamenti elnök és Csáky
Pál miniszterelnökhelyettes is. Mivel Orosch atya az elmúlt huszonnyolc évben csaknem mindvégig magyar egyházközségekben működött, sok volt híve is részt vett a szentelésén. A szentmisén az egyik
olvasmány magyarul hangzott el, és az új segédpüspök úr magyar nyelven is szólt a hívekhez. Az uniós csatlakozással kapcsolatosan kiemelte az európai közösségben élő nemzetek együttélésének jelentőségét.
Stanislav Zvolenský beszédében mindkettejük nevében köszönetet
mondott Istennek a hivatás ajándékáért, valamint II. János Pál pápa
(Az
döntéséért, amely révén elnyerték a papság teljességét.
SZPK sajtóirodája nyomán)
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Német barátainkat
fogadtuk Párkányban
Lapunk 2003. decemberi számában már beszámoltunk a párkányi
gimnazisták részvételéről a Jugend–Schule-Wirtschaft (Ifjúság-Iskola–Gazdaság) c. nemzetközi projektumban. Ennek köszönhetően kerülhettünk kapcsolatba két wolfsburgi gimnáziummal, s együtt dolgozhatunk az ottani diákokkal egy vállalkozási tervezeten. Pályamunkánk
elkészítéséhez feltérképezzük a párkányi és környékbeli kis- és középvállalkozások helyzetét, interjúkat készítünk kisvállalkozókkal, majd a
tapasztalatainkat egy tanulmányban összegezzük. A közös projekt jelszava „Hilfe zur Selbsthilfe – Segítség az önsegélyezéshez”. A projekt

Együtt a két csapat a gimnázium előtt
Foto: Himmler
része az intenzív kapcsolatépítés. Ennek keretében látogattak hozzánk
április 23-27-én wolfsburgi diáktársaink. Ekkor kezdődött el valami
fantasztikus, az emberi kapcsolatok leírhatatlan érzelemvilága volt
születőben. Ápilis 24-én első utunk az esztergomi Bazilikába vezetett,
majd a Duna Múzeum falai között szórakoztunk újdonsült német barátainkkal. Este vacsora és munkamegbeszélés várt még ránk. Mi, párkányi diákok összefoglalónkban felvázoltuk a helyi kis-és közép-vállalkozások helyzetét. Német diáktársaink is sok érdekes tapasztalatot osztottak meg velünk. A következő napon birtokba vettük a visegrádi fellegvárat, s vendégeinket igazi magyaros módon elkészített gulyáslevessel kínáljuk meg az ódon várfalak tövében. E napon Szentendrére
is ellátogattunk. Persze egy magyarországi kirándulás nem lehet teljes
a csodálatos Budapest megtekintése nélkül. Vendégeinknek is ez a
sokszínű város nyújtotta a legmaradandóbb pillanatokat. A negyedik
napon Selmecbánya romos utcácskáit mutattuk meg vendégeinknek,
valamint a bányamúzeumot, ahol óriási köpenyekben, bányászsisakkal
a fejünkön és lámpával a kezünkben ijesztgettük egymást a sötét folyosókon. A kiadós ebéd után a fényűzően berendezett szentantali vadászkastélyba látogattunk el. Este, a búcsúvacsorán táncos lábú kurtaszoknyás menyecskéink parádés népviseletbe öltözve tartottak táncórát
német társainknak. S bár a csárdás és a verbunkos nem a legelterjedt
műfaj Németországban, azért rendkívül ügyesen ráhangolódott mindenki a ritmusos népzene gyors ütemeire, amelyet a Varjos zenekar
szolgáltatott. A négy nap alatt kicsit megismertük és nagyon megszerettük egymást. Szerencsére csak három hetet kellett várnunk, amikor
mi lehettünk a wolfsburgi családok vendégei. Addig is örömmel lapozunk vissza a múltba, s őrizzük magunkban a sok szép képet, amit a legmagasabb polcra tettünk, hiszen sokat dolgoztunk érte. Köszönettel
tartozunk támogatóinknak, akik értékelik munkánkat és megteremtették
számunkra ezt a nagyszerű lehetőséget. Párkány város önkormányzatának és Ján Oravec polgármesternek, aki személyesen is fogadott
bennünket, a Párkányi Gimnázium Szülői Munkaközösségének és
Bobor Jánosnak, a gimnázium igazgatójának, Gyetven Miklósnak,
a Vadas Kft. Igazgatójának, a visegrádi és párkányi Szent György
lovagoknak (külön köszönet Gulyás Józsefnek, a kiváló gulyásért),
Balázs Györgynek, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért
Alapítvány elnökének, és mindenkinek, aki anyagiakkal, vagy másként
segített, vagy „csak tette a dolgát értünk”.
Veres Erika
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Látni,
felfedezni, átélni
Mi, a párkányi gimisek látogatást tettünk Németország egyik legfiatalabb városában – Wolfsburgban – a Volkswagen autók otthonában.
,,Kedv a felfedezéshez” – ez a mottója egy olyan városnak, ahol semmi sem lehetetlen. Wolfsburg mindössze 70 éve épült és azóta is dinamikusan fejlődik. Igazi élményváros. 2000 júniusától egy egyedülálló
attrakcióval lett gazdagabb: a gyár mellet felépült az „Autostadt”, azaz
az Autóváros. Az ember itt meggyőződhet arról, hogy a VW autó a
lehető legjobb választás: biztonságos, kényelmes és persze gyönyörű.
A VW- gyár 8 km2 területen fekszik – az összehasonlítás kedvéért ez
négyszerese Monaconak – és 50 000 munkást foglalkoztat. Egyszóval
a város a Volkswagennel és a Volkswagenből él. Vendéglátóink az Albert Schweitzer Gymnasium diákjai voltak, akikkel közösen dolgozunk a JSW projekten. Egész évben építgettük velük a kapcsolatot
drótpostán keresztül, de az első találkozásra csak áprilisban került sor,
amikor is ellátogattak hozzánk Párkányba. Sikerült elkápráztatni őket
a tanáraink által megszervezett programokkal, ami Uzsák Éva tanárnőnek és Himmler György tanár úrnak volt köszönhető. Azonnal jó
barátságok születtek, amelyeket tovább erősíthettünk, amikor május
22-26-án viszonoztuk látogatásukat. Ez az öt nap egyszerűen felejthetetlen marad. Megismerkedtünk az ott élő emberek életmódjával,
vendégszeretetével, láttuk, hogyan élik mindennapjaikat. Ami a legnagyobb különbség közöttük, hogy nem ismerik a stressz szót.
Hihetetlenül precízek, rendszeretők és a kényelem mindenek felett
uralkodik. A gyerekek nincsenek leterhelve ezerféle tanulnivalóval,
nagyrészt maguk választhatják meg a hozzájuk legközelebb eső tantárgyakat, amelyekre jövőbeni munkavállalásukhoz szükségük lesz.
A tanárok közel sem olyan szigorúak mint nálunk, az iskolarendszer
pedig nem olyan merev. Még a legegyszerűbb munkásember is irigylésre méltó közegben, anyagi gondoktól mentesen él, merthogy havi
átlagkeresete 5000 euró. A parkokban gyönyörű zöld pázsit, kisnyuszik
a fűben, önfeledten játszó gyerekek, gondtalan szülők. Látogatásunk fő
célja a kapcsolatépítés és a német nyelv gyakorlása volt, végre természetes közegben. Az sem akármi, hogy Németország hetedik legjobb
tanárának vezetését, gondoskodását élvezhettük Wolfsburgban.
Eberhard Kolb az ottani diákok projektvezető tanára. Egy nagyon kellemes, bölcs és jókedvű embert ismerhettünk meg személyében, nem
véletlen hát, hogy a diákok kedvence. Változatos, érdekes programot
állított nekünk össze, aminek előkészülete nagy munkát igényelt.
Jóvoltából tekinthettük meg kívül-belül a Volkswagen gyárat, az

Megörökítjük magunkat a wolfsburgi városházán
Autóvárost, a Művészeti Múzeumot, a belvárost az extramodern épületekkel, majd Braunschweig történelmi városközpontjával ismerkedtünk, majd az utolsó napon alaposan körbejártuk Berlint. A Reichstag,
a Brandenburgi kapu, a Múzeum-sziget, a Történeti múzeum, a
Lafayette áruház, az Alexanderplatz és a Dóm elkápráztattak bennünket. Persze voltak azért ,,tanármentes” bulik is. Egy alkalommal például egy helyi diszkót vizsgálhattunk meg tüzetesebben. Hát, mit
mondjak, leesett az állunk! Tessék elképzelni egy kétemeletes épületet
négy táncteremmel, s mindegyikben más-más stílusú zenével. Ízelitőnek ennyi elég is volt, hogy diáktársaink el tudják képzelni, mit éreztünk ott. Azt hiszem meg tudnánk szokni! Szerencsére ezzel a látogatással a kapcsolatnak nincs vége, sőt csak most kezdődött. Már szervezgetjük az újabb találkozókat.
Mikóczi Gabriella, Nagy Magdolna

2004. május

Párkány és Vidéke

Az év diáklapja…
… a Krétapor, a gimisek hébe-hóba megjelenő lapja. De jól is
hangzik! Csak az a kár, hogy nem igaz ez az állítás. Nem lettünk
elsők. „Csak” dicséretben részesültünk. No de, ki a kicsit nem
becsüli… Ezt a dicséretet az országos diákújságíró és diákrádiós
pályázaton nyertük, amelyet a DUE (Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete) hirdetett meg Magyarországon.
Őszintén megvallva, nem hittem volna, hogy valamilyen helyezést elérhetünk. De sikerült! Az ünnepélyes díjátadásra
Gödöllőn került sor, egy az Országos Ifjúsági Sajtófesztivál
keretében, amelyre meghívást és két tiszteletjegyet kaptunk. El
is mentünk erre a rendezvényre, ahol híresebbnél híresebb
emberek fordultak meg. A fesztivált a Megasztárok Ibolyája és
Lacija nyitotta meg, akikben – mint kiderült – nagyot lehet csalódni, de nem ez a lényeg. A díjátadáson oklevelet és néhány
bíztató szót kaptunk. Megjegyzem a dobogós helyek mellet nem
sokan részesültek ebben az elismerésben. Majd egy sokrétű
program következett, sokszor el se tudtuk dönteni, hogy koncertre menjünk-e, vagy inkább egy közönségtalálkozón

·
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vegyünk részt. Végül is sok „sztárral” ismerkedtünk meg és sok
kellemes meglepetésben volt részünk. Gianni Annoniban csalódtam a legkellemesebben. A TV2 képernyőjén értetlenkedő
olasz figura nagyon pozitív személyiség, telve életörömmel és
jobbnál jobb gondolatokkal. A legérdekesebb beszélgetést a
Megasztár egyik bírájával, Pierroval folytattuk. Felfedte a
műsor színfalai mögött zajló dolgokat és elmondta azt is, hogy
egy-két versenyzőt mennyire megváltoztatott a siker. Ezen kívül
kvaterkáztunk még Marsi Anikóval, továbbá a Barátok közt és
a Szeress most sztárjaival, Azurák Csabával, Pusztai Andrással,
Gyurcsány Ferenccel… Nagyon élveztük a Celtic, ír tánccsoportot, továbbá NOX és a Bon-Bon koncertjeit. Aztán voltak
még előadások drogokról, EU-ról, diákhitelekről. Mellesleg
több szlovákiai suliújság is pályázott, de sajnos rajtunk kívül
egyik sem nyert. Így hát, büszkék lehetünk magunkra! Mit is
írhatnék befejezésül, mint egy üzenetet a jövendő
Krétaporosoknak: Vigyétek tovább a stafétát, mert megéri!
Szép Éva

ProGym – školský časopis od študentov pre študentov
ProGym ako školský časopis vychádzajúci v slovenčine s náučnozábavným obsahom bez všeobecného zamerania na špecifický typ čitateľa vznikol ako zhmotnenie idey nášho šéfredaktora Štefana
Gyuricseka, ktorý chce byť všade tam, kde môže vzniknúť nejaký zisk.
Je to typ novodobého podnikateľa s nosom pre obchod. No vlastne všetkých nás škrelo, že na gymnáziu existuje časopis, a to nie hocijaký, on
bol totižto v maďarčine. To by nevadilo, ale mali sme čudné pocity
z toho, že nemáme nejaký časopis aj v slovenčine?! Mysleli sme si, že
to bude jednoduché, veď koho by už len zabilo napísať pár riadkov,
a ešte k tomu by boli aj uverejnené v médiu, cez ktoré by sa dostali
k ostatným študentom a profesorom. Získali by sme si rešpekt za niečo,
čo sme dokázali sami, za našu prácu. Jednoducho samý profit. Rýchlo
sa dala dokopy redakcia, s výnimkou jedného dievčaťa samí chalani z
3.A. Dohodli sme sa v otázkach rozsahu, ceny a periodicity. Časopis
mal už vtedy vyzerať približne tak, ako vyzerá teraz: mesačník formátu
A5 za cenu približne 15 korún. Jediný rozdiel je v tom, že spočiatku
bolo naším zámerom, aby náš časopis vychádzal štvrťročne, aby sme
predstihli našu maďarskú konkurenciu s polročnou periodicitou a získali pozíciu „lídra na trhu“. O odbyt máme postarané vďaka
Záchrannému kolesu – akejsi odpustke, ktorá zachráni nenaučeného
študenta od odpovede v prípade, že dotyčný profesor súhlasil so zapojením sa do tohoto projektu. Máme tri rôzne kategórie profesorov. Sú
takí, ktorí prijímajú kolesá raz za mesiac, takí, ktorí dvakrát do polroka a nakoniec takí, ktorí kolesá prijímajú „len“ raz za polrok. Pre študenta je to šanca nepokaziť si vysvedčenie, ale zároveň aj ťarchou pre
jeho svedomie, ktorá v ideálnom prípade spôsobí zvýšené úsilie v učení.
Samozrejme, že spektrum našich čitateľov zahŕňa aj takých, čo podstatu „kolesovania“ nepochopili a naďalej sú chronickými neučiacimi sa,
ale čo už s nimi? Lenže nápad je nápad a „dostať holuba do hrste“ je
trocha iná kávička. Prišli vybavovačky a prieskum tlačiarenského trhu.
Povolenie od riaditeľa školy sme dostali bez väčších ťažkostí, no registrácia na okresnom odbore kultúry nám nešla tak ľahko. Dlho nás
zdržovali banality, no nakoniec sme ju dostali. V tomto období nám
značne pomohol pán profesor Himmler, ktorý má v tejto oblasti veľa
cenných skúseností. Termín vydania prvého čísla sme si stanovili na
začiatok septembra 2003, no už dlhší čas predtým sme boli pod tlakom

z dôvodu, že používanie maďarskej obdoby Záchranného kolesa bolo
na slovenskom oddelení postupne zakázané. Prvé číslo bolo samozrejme prieskumné a vyšlo v menšom objeme. Peniaze na jeho vydanie sme
získali od redaktorov; každý prispel sumou 350 Sk, čím sa stal vlastne
spolumajiteľom a akcionárom časopisu. Peniaze sa vynaložili na nákup
vybavenia (špeciálna zošívačka a náplne do nej, pečiatka …) a na tlač,
ktorá vlastne ani nie je tlačou, ale kopírovaním, ktoré máme lacnejšie
vďaka celostranovej inzercie a vďaka tomu, že sme mesačným zákazníkom tejto firmy. Už odvtedy však súperíme s peňažnými problémami.
Skoro sme zbankrotovali hneď po prvom čísle a v miernom zisku sa
držíme len vďaka príspevkom od mesta Štúrovo. Náš náklad nie je
dostatočne veľký, aby zaujal prípadných inzerentov a reklamu sa nám
do nášho časopisu darí umiestňovať len sporadicky, a aj to za málo
výhodných podmienok. Ide najmä o súťaže o drobné odmeny od zadávateľa reklamy. Peniaze sa nám darí šetriť aj vďaka tomu, že sa snažíme
byť čo najsamostatnejší, a všetko okrem rozmnožovania si robíme sami.
Externe získavame len literárne príspevky od ostatných študentov gymnázia, ktorí nám ponúkajú svoje výtvory. Do budúcna by sme chceli
rozšíriť počet strán týkajúcich sa udalostí na škole, pretože tieto sa nám
nedarilo zaraďovať v takom množstve, akom by si zaslúžili. V tomto
období nám pomáha naša pani profesorka slovenčiny Gabriela
Piačeková, ktorá dohliada na gramatickú správnosť článkov, ktoré
autori odovzdajú na korekciu. V poslednom čase sme požiadali
o zmenu v registrácii. Naša periodicita je po novom mesačná. Naše
smerovanie a obsah boli ocenené na celoslovenskej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov pod názvom Štúrovo pero, na ktorej sme vyhrali cenu Matice slovenskej hneď v prvom roku nášho fungovania. Počas vyhodnotenia sme zistili, že žiaden iný časopis nemá to,
čo bolo našou najväčšou brzdou, a to registračné číslo. Trocha nás to
zarazilo, no neskôr sme si uvedomili, že je to pre nás len ďalším plusom. Časopis nás naučil zodpovednosti a pracovnej disciplíne a čo
vôbec nie je zanedbateľné, odkedy sme začali vydávať, rapídne sa zlepšil aj náš písomný prejav. Napísať nám môžete na mailovú schránku
časopisu mailbox.progym@szm.sk
Syn svetla – redaktor ProGym-u
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Desať rokov Spoločnosti
slovensko-maďarského priateľstva

Tízéves a Szlovák–Magyar
Baráti Társaság

Dňa 7. apríla 2004 sa konala výročná členská schôdza SSMP,
ktorá bola zároveň oslavou 10. výročia založenia spoločnosti.
Pozvanie na slávnostnú schôdzu prijali: Ing. Farkas Iván –
poslanec NR SR, Dániel Erzsébet – predsedkyňa Oblastného výboru Csemadoku. Ďalšími hosťami boli Dr. Kolumbán György –
poslanec MZ v Ostrihome, a Kápolnai Dezső – zástupca Gedeon
Richter Ltd. Vzhľadom na to, že v tom čase bola horúcou témou
našej spoločnosti téma vstupu Slovenska do EÚ, Ing. Iván Farkas
vo svojej prezentácii hovoril o postavení Slovenska v EÚ, a
o možnej spolupráci s ďalšími členskými štátmi.
Skalní členovia SSMP určite vedia, že došlo k výmene členov
výboru. Nový výbor sa poďakoval členom predchádzajúceho výboru za dlhoročnú prácu, ktorej výsledkom bolo niekoľko pozitívnych
zmien života našich občanov. Dvaja predsedovia, Ing. Jozef Slabák
a PaedDr. Csicsay Alajos prevzali ďakovný list a pamätnú medailu. Na výročnej členskej schôdzi sa prítomní členovia znovu zaregistrovali, zaplatením členského príspevku. Týmto oslovujem všetkých ďalších členov, aby prejavili svoj záujem o trvajúce členstvo.
Môžu tak učiniť u Ing. Fazekašovej na Súkromnej obchodnej akadémii v Štúrove (Tel: 0908 708 732). Zároveň by som rada oslovila všetkých tých, ktorí by radi pracovali v spoločnosti, alebo chceli by prispievať svojimi novými námetmi a názormi, aby neváhali
a prihlásili sa k spolupráci.

2004. április 7-én tartotta évzáró gyűlését a Szlovák-Magyar
Baráti Társaság. Az ünnepi ülés vendége volt Farkas Iván, parlamenti képviselő és Dániel Erzsébet, a Csemadok területi választmányának elnöke, valamint Kolumbán György, az esztergomi
önkormányzat képviselője és Kápolnai Dezső a Richter Gedeon
Kft. képviselője. Tekintettel arra, hogy az ülésre éppen Szlovákia
uniós csatlakozása előtt került sor, Farkas Iván mérnök ismertette
az ebből következő változásokat, ami régiónk lakosságát is érinti.
A SZMBT törzstagjai tudják, hogy a szervezet élére új vezetőség
került. Az új vezetés köszönetet mondott a bizottság előző tagjainak többéves sikeres munkájukért, amely városunk polgárainak
életébe is több pozitív változást hozott. A két társelnök: Jozef
Slabák és Dr. Csicsay Alajos emléklapot és emlékérmet vett át.
A gyűlés folyamán a jelenlévő tagok meghosszabbították tagságukat. Kérjük a többi tagtársunkat is, hogy amennyiben
továbbra is tagjaink kívánnak maradni, ezen szándékukat jelezzék
Fazekašová mérnöknőnél a Kereskedelmi Akadémián (Tel: 0908
708 732). Végül tisztelettel fordulok minden polgártársunkhoz,
akik magukénak érzik szervezetünk céljait és ötleteikkel, javaslataikkal szeretnék segíteni munkánkat – lépjenek sorainkba!

Kornélia Slabáková, predsedkyňa SSMP, Tel.: 7511 594

(Ford: Lukács Zsigmond)

Kornélia Slabáková, a SZMBT elnöke, Telefon: 7511 594

A névadó: Csongrády Lajos

História sa snúbi s krásou

2004. április 23-án a Szőgyéni Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola felvette egykori kántortanítójának, Csongrády Lajosnak
a nevét. Ebből az alkalomból került sor a régi községháza falán
elhelyezett emléktábla leleplezésére is, amely a Csongrády családból származó jegyzők tiszteletére készült. A meghitt ünnepségen
a községet Nágel Dezső, Szőgyén polgármestere, Kunyik Éva iskolaigazgató és Kovács László helyi esperes-plébános képviselték.
A vendégek közt voltak: Szigeti László oktatásügyi államtitkár, dr.
Gaál Endre kanonok, az Esztergomi Vitéz János Tanítóképző
Főiskola igazgatója, Dr. Csongrády Béláné, a névadó menye és Dr.
Csongrády Emőke, a névadó unokája.
A névfelvétel ötletgazdája Dr. Gábris József volt, aki a jelenlévőknek bemutatta „A Csongrády család Szőgyénben“ című legújabb kiadványát.
Csongrády Lajos kántortanítóról dr. Gábris József egy korábbi
írásából értesülhetünk. (Szőgyén, 1995) „Csongrády Lajos 1868ban került a főtanítói és kántori székbe, ahol nyugdíjazásáig (1911)
szolgált. Nemzedékeket nevelt, melyek tagjai mindig nagy tisztelettel emlékeztek később is a „mester úrra“. Iskolaigazgatóként és
kántorként ő kezdeményezte az iskolás gyermekek között a karácsonyi pásztorjátékokat, melyeket színpadon adtak elő. A felnőtteknek népszínműveket tanított be, melyeket a község lakosságának
adtak elő. Ő volt az első a szőgyéni iskolában, aki könyvet, képes
folyóiratot adományozott a jól tanuló gyermekeknek. Kezdetleges
sokszorosítóval készített saját tankönyveiből tanított. Ő honosította
meg a községben a karácsonyi ostyasütést. Kántorként egységes
ima- és énekeskönyvvel látta el híveit. Emellett templomi énekkart
szervezett. Az ő sürgetésére kapott a templom új orgonát. Az új
emeletes iskolaépületben (1904) szertárat, könyvtárat hozott létre
és a község határában talált ősi leletekből „múzeumot“ rendezett
be. Sajnos 1940-ben a gyűjteménynek nyoma veszett. A testület
akkori országgyűlési képviselőjének támogatásával tornaszereket
szerzett az új iskolának. A köztiszteletben álló, megbecsült pedagógus, kántortanító 1919-ben távozott az élők soraiból.”
A felsoroltak alátámasztják a méltó névválasztást, ösztönöznek
a szellemi örökséghez való elkötelezettségre, a múlt neves személyiségei iránti tiszteletre.

Možno ste obdivovali na starých fotografiách ujkov, prastarých
rodičov i mládencov poobliekaných v odevoch, ktoré sa už dnes
bežne nenosia. A mnohým, celkom mladým, už slovo „kroj“ ani
veľa nenapovie. O čo je však zaujímavejšie vidieť takýto odev v skutočnosti, zblízka sa ho dotýkať prípadne sa doň i obliecť. Takúto
jedinečnú možnosť mali všetci, ktorí v dňoch 14. až 17. apríla prišli do priestorov Matice slovenskej na Komenského ulici. Miestna
organizácia pripravila jedinečnú výstavu takmer päťdesiatky krojov Nitrianskeho a Trnavského kraja. Ručne vyšívané a zdobené
prucle, rukávce, sukne, zástery, čepce, stužky i šatky boli predmetom obdivu celé štyri dni. Unikátna „parta“ – ozdoba hlavy nevesty, bohato zdobená perličkami a trblietavými sklenenými ozdobami,
bola ako diadém z rozprávky. Biela, zlatými nitkami vyšívaná stuha
okolo krku a farebná trojstuhová zadná ozdoba vlasov dotvárala
mladej neveste úpravu celej hlavy. Takýchto párt bývalo v dedine
len niekoľko a nevesty si ich požičiavali, pretože boli určené len na
slávnostný deň sobáša.
Veru bolo čo obdivovať, vyskúšať si nejeden kroj i načúvať. Veď
majiteľ, vystavovateľ tohto krásneho ľudového umenia pán Ján
Marcinkech, obohatil vedomosti žiakov, študentov i dospelých
z histórie praktického pestovania a spracovania ľanu a konopí,
pradenia i šitia z takéhoto materiálu. S úspechom sa stretli aj jeho
výstižné básne a piesne, ktorými vítal návštevníkov. Vystavoval
kroje, ktoré zbieral celých 50 rokov – od košieľ a plachiet zo zrebového–konopného plátna cez gate, košele, lajblíky, prucle, rukávce, spodnice, zástery, sukne až po jedinečnú partu a svadobný kroj.
Tí, čo prišli obdivovať toto krásne umenie neoľutovali, lebo kroje
sú nielen u nás, ale u mnohých národov symbolom národnej príslušnosti, predmetom obdivu a úcty. I keď dnes už nespĺňajú pôvodný
účel – nenosia sa každodenne – zostávajú prirodzenou súčasťou
a ozdobou mnohých slávnostných príležitostí. Kroj je umenie
a krása. Preto i diela našich najväčších umelcov nás presviedčajú,
že práve vidiecky človek a jeho oblečenie boli vďačným prameňom
inšpirácie.

Összeállította: Cucor Roland

Ľudmila Vandová

2004. május
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Áprilisban történt

Stalo sa v apríli

1. – „Hazatalálás”, nyolc előadásból álló sorozat kezdődött
a VMK-ban, múltunkról, jelenünkről, jövőnkről...
4. – Énekkari és folklórtalálkozó – a XIX. Balassi Napok zárórendezvénye a VMK-ban. Közreműködtek: a Szivárvány énekkar,
a Kisbojtár, az ebedi citerások, a szalkai menyecskekórus, az
ebedi vegyeskórus, a kürti Bokréta éneklőcsoport és az adonyi
Gyöngyvirág énekkar.
– Negyed-Párkány – 2:0 (0:0) bajnoki labdarúgó mérkőzés.
5. – A Plamienok bábcsoport Vágsellyén szerepelt a szlovák gyermekbábcsoportok kerületi szemléjén.
7. – Arttex – a Textil Képzőművészek klubjának munkáiból nyílt
kiállítás a városi galériában.
11. – Párkány –Topolčany 1:1 (0:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
13. – Közösen Európába – közösen Európáért, külügyminiszteri tanácskozás Eduard Kukan és Kovács László védnökségével
a VMK nagytermében. Eduard Kukan egy rövid esztergomi látogatás után a Thermal szállóban találkozott a meghívott vendégekkel.
14. – A Matica slovenská házában megnyílt a szlovák népviseleteket bemutató kiállítás.
– Dolné Vestenice – Párkány 1:0 (0:0) – bajnoki labdarúgó
mérkőzés.
15. – Garamkövesden megkezdődtek a X. Gyurcsó István Kulturális
Napok. Másnap a költő sírjának megkoszorúzásánál közreműködött a Szivárvány énekkar. A hagyományos szavalóversenyen
az alábbi párkányi diákok értek el helyezést: 3. kategória: Hajnal
Zsuzsanna (2.), Tamás Angelika (különdíj). 4. kategória: Veres
Erika (1.), Vančo Ildikó (2.), Bokor Réka (különdíj).
18.– Jaslovské Bohunice – Párkány 2:3 (0:1) – bajnoki labdarúgó
mérkőzés.
– Jöjjenek a lagziba – a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes műsora a VMK nagytermében.
24. – Kisebbségi közösségépítés az Európai Unióban – szlovákiai
magyar értelmiségi találkozó a VMK nagytermében.
25. – Párkány – Lednické Rovne 0:0 – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
28. – Baracska Árpád grafikáiból és festményeiből nyílt kiállítás
a városi galériában.
30. – A kikötő parkolójában felállított sátorban megkezdődtek a III.
Tavaszi Városnapok az uniós csatlakozás jegyében. Közreműködtek: helyi kultúrcsoportok, az Ifjú Szivek Magyar Néptáncegyüttes: Magyar tánciskola c. összeállításával, a Grassland
countryzenekar és a ROYAL együttes.
– A Csatlakozás éjszakája Barton. Ünnepi buli a Trapéz zenekarral, Maksa Zoltánnal, a McHawerrel és a Tekknővel.
– Szalka és Letkés polgárai közösen ünnepelték a Csatlakozást,
sportrendezvényekkel, folklórcsoportok fellépésével. Este az
–pj–
Irigy Hónaljmirigy adott koncertet.

1. – V MsKS sa začala séria prednášok o našej minulosti, prítomnosti a budúcnosti.
4. – Stretnutie spevokolov a folklórnych skupín – záverečné
podujatie XIX. Balassiho dní vo veľkej sále MsKS. Účinkovali: spevokol Szivárvány, detský folklórny súbor Kisbojtár,
folklórne skupiny z Obidu, Salky, Strekova a Adonyu
(Maďarsko).
– Neded – Štúrovo 2:0 (0:0)– majstrovský futbalový zápas.
5. – Detský bábkarsky súbor Plamienok účinkoval v Šali na
krajskej prehliadke.
7. – V mestskej galérii bola otvorená výstava Arttex z prác členov Klubu textilných výtvarníkov.
11. – Štúrovo-Topolčany 1:1 (0:1)– majstrovský futbalový
zápas.
13. – Spoločne do Európy – spoločne pre Európu, konferencia
za účasti ministrov zahraničných vecí Slovenska
a Maďarska: Eduarda Kukana a László Kovácsa vo veľkej
sále MsKS. Eduard Kukan navštívil aj Ostrihom a večer sa
stretol v pozvanými hosťami v hoteli Thermal.
14. – V Dome Matice slovenskej bola otvorená výstava slovenských krojov.
– Dolné Vestenice – Štúrovo 1:0 (0:0)– majstrovský futbalový zápas.
15. – V Kamenici nad Hronom sa začali X. Kultúrne dni Istvána
Gyurcsóa. Účinkoval spevokol Szivárvány. V súťaži prednesu poézie boli úspešní naši nasledovné recitátorky:
Zsuzsanna Hajnal, Angelika Tamás, Erika Veres, Ildikó
Vančo a Réka Bokor.
18. – Jaslovské Bohunice – Štúrovo 2:3 (0:1) – majstrovský futbalový zápas.
– program Komorného folklórneho súboru Szőttes vo veľkej
sále MsKS.
24. – Menšiny v Európskej Únii – konferencia vo veľkej sále
MsKS.
25. – Štúrovo – Lednické Rovne 0:0 – majstrovský futbalový
zápas.
28. –V mestskej galérii bola otvorená výstava z grafík a malieb
Árpáda Baracsku.
30. – V programovom stane na parkovisku v prístave sa začal
program III. Jarných dní mesta a Oslavy vstupu do EÚ.
Účinkovali miestne kultúrne telesá, Maďarský umelecký
súbor Ifjú Szivek, country skupina Grassland a hudobná
skupina ROYAL. V Brutoch sa uskutočnila tiež veľkolepá
slávnosť.
Občania Salky a Letkésu spoločne oslávili vstup do EÚ,
športom a vystúpením folklórnych skupín.

Na lodiach do Európy

Žatva vzpieračov

1. mája sa organizoval pre mládež zaujímavý a pestrý deň
v Szobe. Mestské zastupiteľstvo mesta Szob v spolupráci s kanoistickým klubom usporiadali v Centre voľného času a na rieke Ipeľ
kanoistické preteky v netradičných disciplínach: dvojkanoe-mix
(chlapec-dievča) a štvorkanoe.
Kanoistický oddiel TJ Dunaj Štúrovo bol tiež prizvaný. S nástrahami trate na Ipli si úspešne počínal Radim Kráľ ziskom jedného
prvého a jedného druhého miesta a Tomáš Fischer ziskom jedného
prvého miesta. Okrem toho pri lodenici v prírode prebiehal šachový turnaj pre mládež i dospelých za účasti šachistov z okolitých
obcí i zo Salky, tenisový turnaj a samozrejme sa varil dobrý guláš.
Škoda, že z nášho oddielu sa viacero detí nemohlo zúčastniť tejto
akcie. Naši chlapci naviazali kamarátstva, vymenili si tréningové
skúsenosti a vrátili sa s pocitom nadšenia.

Život a práca Miloša Zelinku pokračuje ďalej, v osobe jeho bývalých odchovancov. Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v
marci v Košiciach, dosiahli borci nášho vzpieračského oddielu pod
vedením trénera Kornela Vargu veľký úspech.
V kategórii juniorov (do 90 kg) získal titul majstra SR Radoslav
Hudec výkonom 210 kg. Majstrom Slovenska sa stal aj Alexander
Kovács (do 69 kg) výkonom 185 kg. Vladimír Hudec (do 85 kg)
výkonom 200 kg získal bronz.
V kategórii mužov Marek Botka (do 85 kg) obsadil 8. miesto
výkonom 225 kg. Tento borec sa pripravuje na Majstrovstvá
Európy, ktoré sa uskutočnia v Poľskej republike. Držme mu palce!
Vďaka Vám chlapci, bojujte ďalej, Miloš Zelinka by bol na Vás
hrdý.

JK

Mgr. Milan Cap, predseda oddielu vzpierania

(p.j.)
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Reneszánsz nap az Ady iskolában
Históriás történeti játszóházzá alakult
április végén a párkányi Ady Endre Alapiskola. Korán reggel lantmuzsika fogadta
az utca járókelőit. Az iskola C pavilonjának diákjai időutazásra készültek, megidézték Mátyás király szellemét és vele
együtt a reneszánsz hangulatát. Fodor
Zsuzsanna igazgatónő megnyitó beszédében üdvözölte a diákokat, majd párhuzamot vont az egykori humanisták és a mai
kor embere közt, hiszen az előttünk álló
Európai Unióban – hasonlóan, mint egykoron – a sokoldalúan művelt embereké
lesz a jövő. Ma mindenki reménykedve
néz előre, de talán nem árt a mai ifjúságnak, ha aprólékosabban megismeri a történelmét, hogy erőt, tapasztalatot merítsen belőle.
A diákok kézműves foglalkozással
kezdték a napot. Mindenki kedvére választhatott a rengeteg ötletből. Teret kapott a gyerekek alkotó tevékenysége, fantáziája és játékossága. A napot a tanárok
szorgos készülődése előzte meg. Mindenki keresett-kutatott, anyagot gyűjtött,
hogy olyan foglalkozással lepje meg tanítványait, melyen keresztül megérezhetik
a kor mesterségeit. Precíz munkával,
türelemmel készültek az iniciálék, miniatúrák, kódexborítók az elmaradhatatlan
Hunyadi címerrel díszítve. Alapos tanulmányozás előzte meg a pecséttervezők,
pénzverők munkáját. Vajon milyen lehetett Mátyás híres serege, a fekete sereg?

A fiúk többségét leginkább ez érdekelte,
mivel a sisak, pajzs, páncéling szabásában és festésében jeleskedtek legtöbben. Készültek a címerek, zászlók, s felsorakozott a birodalom hadereje. A diákok megismerkedhettek a korabeli térképekkel, Mátyás birodalmával, és a visegrádi Szent György Lovagrend tagjainak
jóvoltából testközelbe kerülhettek a kö-

zépkor valódi fegyvereivel is. Volt íjászat, ügyességi torna, melyen mindenki
kipróbálhatta tehetségét, türelmét. A lovagi élet elmaradhatatlan tartozéka volt a
lovagias viselkedés, a tánc, melyből ízelítőt kaphattak azok, akik az alkalmi tánccsoportban ropták a kor táncait. A visegrádi Primavera Tánccsoport tagjai voltak
segítségükre. Az udvarhölgyek megtervezték korabeli ruháikat, elkészítették
fejdíszüket, tarsolyukat, sőt Mátyás király babérkoszorúját is megfonták. Az

udvari zenészek már napok óta készültek
erre a délelőttre, hisz reneszánsz dalukat
nem csak bemutatni akarták, hanem meg
is tanították a jelenlévőkkel. Előkerültek
a saját készítésű hangszerek, dobok, sőt
az udvari bolond is bábu formájában,
hogy fokozza a vigasságot. Helyet kaptak
az ügyes mesteremberek: az üvegfestők,
nemezelők, álarckészítők, szakácsok.
Aprólékos munkával elkészült Mátyás
király koronája is, majd megkoronázták
magát a királyt. Íródeákok sora rótta a
Corvinák lapjaira a történeti híradásokat,
ismerkedett a kalamárissal, lúdtollal, mellyel már csak olvasmányaikban találkozhatnak a mai gyerekek. Élmény jelentett
mindenkinek, aki megpróbált vele írni.
Lassan, aprólékosan, de egyre ügyesebben készült az a sok munka, melyekből
végül az iskola folyosóján egy nagyszabású kiállítás nyílt. Mátyás királyt idézte
a nap záró műsora is, amelyen az alkalmi
diákszínpad egy rövid jelenettel mutatkozott be. A Kuckó bábcsoport meséje, a
Táltosgalamb szintén a királyválasztást
idézte fel. A délelőtti mesemondó verseny legjobbjai szintén előadhatták Mátyásmeséjüket. Akik ezen a rendhagyó délelőttön itt voltak, ugyan nem az iskolapadban ültek, de mégis gazdagabbak lettek.
Élménnyel tértek haza, melynek alapja az
alkotás öröme volt. Mind a kétszázan
megérdemelték a királyi óriástorta egyegy szeletét.

Holocaust emléknap a gimnáziumban
Mint vallásilag és társadalmilag megvetettek és elkülönítettek, a zsidók általában sem földbirtokot, sem városi polgárjogot nem kaphattak a hűbéri Európában. Ezért a céhes iparon kívüli szakmát
űzték, pénzügyletekkel, házalással foglalkoztak.
1848 majd a kiegyezés a zsidók számára soha nem remélt lehetőségeket teremtett a polgári jogegyenlőség és
a tőkés társadalom kialakulása révén.
A zsidók vagyona nem a földben, hanem
a forgatható tőkében rejlett, amit a kor
hatalmas gazdasági előmozdulása bőségesen kamatoztatott.
1875-től azonban a politika mindinkább az antiszemitizmus irányába fordult, azt remélve, hogy új eszmék leple

alatt könnyebben vándorolnak zsidó vagyonok az élhetetlen dzsentrik zsebébe.
Valahogy így kezdődött az az ellenséges
hullámmozgás, amely a századfordulótól
a második világháború végéig tartott,
nemcsak Magyarországon, hanem világszerte.
A magyar holokauszt 1944. május 15én kezdődött. Ekkor indultak meg az első
deportált zsidó csoportok a munkatáborokba az 1942-ben Berlinben elfogadott
Endlösung („végső megoldás”) megvalósításának értelmében. Mintegy négyszázezer magyar zsidó pusztult el a haláltáborokban. 2004. március 29-én emlékeztünk
meg a vészkorszak áldozatairól a Párkányi Gimnázium falai között, ahol komáromi és budapesti zsidó fiatalok tartottak

előadásokat és megemlékezést. Az emléknap célja nem csupán a világháborús
szenvedések érzékeltetésére irányult,
hanem a zsidó kultúrával való ismerkedésre is. Mert mi jut az eszébe egy
mai tizenévesnek a zsidó szó hallatán?
Templom, égő gyertyák, fekete kaftán és
sok-sok szomorú arc. Pedig ez a kultúra
nemcsak a vészterhes időkről szól, éppen
ellenkezőleg, az életnek azt az oldalát
mutatja be, amelyben az életöröm, a család és a tiszta értékek dominálnak.
Magyarországon ma is sok zsidó él. Ők
is ugyanolyan emberek mint mi, és mi is
ugyanolyanok vagyunk mint ők.
Többé ne legyen „olyanabb”, s ez maradjon is így!
-ve-

Pápai kápláni cím Burián Laci bácsinak
Örömmel értesültünk arról, hogy a
Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye
főpásztorának fölterjesztésére II. János
Pál pápa a „pápai káplán” címet adományozta Burián László ebedi esperes-plébánosnak. A kitüntetett március 29-én

szentmise keretében vette át a kinevezéséről szóló oklevelet Nagyszombatban
Ján Sokol érsektől. Laci bácsi a hivatásáért, a magyarságért él és dolgozik. Boldog embernek tudja magát, mert azt teheti, amiben hisz és ami örömet szerez

neki. Hitvallása: ha az ember szeretettel
közeledik embertársaihoz, a szeretetet
szeretettel viszonozzák. A kinevezést
Laci bácsi áldásos ténykedésének elismeréseként nyugtázzuk, és Isten áldását
kérjük további hitéleti munkájára! A szerk.
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Uniós választások előtt Berényi Józseffel

A küzdelem megerősít, a hit megőriz
– Melyek a fő célkitűzései mint EP képviselőjelöltnek?
– Ha megkapom a szlovákiai magyaroktól a képviselői mandátumot, az
Unión belül két nagy kihívásnak kell
majd eleget tennem. Egyik a nemzeti
közösségünk jogi és politikai kereteinek
javítása, a másik komoly kihívás pedig
azon régiók gazdasági fejlesztése, ahol a
mi választóink élnek. Ezt a két célt párhuzamosan kell felvállalni. A mi problémáinkra tehát nekünk, magunknak, a saját
képviselőinken keresztül kell majd
gyógyírt találnunk. Ehhez kell majd megkeresnünk a természetes szövetségeseinket az Európai Parlamentben. Emellett sokkal hitelesebben szólhatunk az EU
határain kívül rekedt magyar közösségek
érdekében is, mint bárki más.
– Ön szerint miben erősítik a csatlakozó országok az EU-t?
– Egy kicsit új vért hoznak. Az Európai
Unió tagországai a II. világháború óta békében és prosperitásban éltek. A mi történelmünk sokkal problémásabb, és ezért
talán néhány dologhoz jobban ragaszkodunk és hajlandók vagyunk érte többet
áldozni. Az emberi jogok területén is
kevésbé vagyunk hajlandók a kompromisszumokra, és inkább határozottan felvállaljuk az értékeket. Másrészt a gazdasági élet területén is sokkal nagyobb áldozatokra képes a kelet-európai lakosság,

mint a nyugat-európai. A reformtörekvésekkel járó nagyobb mértéktartást
hozhatja ez a tíz ország.
– Mi az üzenete a határ mentén élő választóik felé?
Az, hogy együttműködés nélkül nem fog

sikerülni a kitörés. A határ mentén élők
ne egymásban keressék az ellenfelet, mert
nem ott van, és itt most a szlovák-magyar
viszonyokra is gondolok, valamint Szlovákia és Magyarország együttműködé-

Baracska Árpád tárlata a galériában

Egy sokoldalú tehetség
Már születésünknél adott a küldetésünk, amelyet sokan közülünk egy életen át hiába keresnek, de vannak kivételek is. Baracska Árpád egész eddigi életét a rajzolás töltötte ki, ám mindig vonakodott a nyilvános bemutatkozástól. A városi galériában megrendezett kiállítás azonban megtörte a jeget. A tárlaton ízelítőt láthattunk a sokrétű tevékenységből, a munkával töltött évek erméséből.
Rajztanulmányok, plakáttervek, logótervek, olajfestmények, mind
egyéni technikával készített festmények, melyeket az alkotó önkényesen „hidegzománcnak” nevezett el. Baracska Árpád a rajzolást
és festészetet édesanyja által szerette meg, aki naiv festő volt.
Kora gyermekkorától a ceruza és ecset hozzátartozott mindennapjaihoz. Az alapiskolában első tanítója Simonyi Lajos volt, aki
végigkísérte fejlődését középiskolás koráig. Annak idején a festészettel és kisplasztikák készítésével foglalkoztak leginkább.
Majd Vargová Danuša vezetésével tanult. Ebben az időben
inkább a grafikához vonzódott, és ez a vonzalom a mai napig
megmaradt. A pozsonyi iparművészeti iskolán Cibula Péter
ismertette meg vele a litográfiát, a nyomdai és sokszorosító technikákat. Nagyon sokat köszönhet Kurucz Bélának, akit mesterének, irányítójának tart. A mester mondatait magában hordozva
indult el sajátos, egyéni útján. Mindennapi munkája kapcsán
kísérletezik az anyagokkal, technikákkal. Saját bevallása szerint
minden munka kihívás számára, melyben a megfelelő formákat
keresi. Szobrok restaurálásával, szitanyomással is foglalkozik.
Tapasztalatait és tudását az ifjú tehetségeknek adja tovább
Szőgyénben. Íme egy ember aki már nagyon fiatalon tudta, mi az
Ági
elhivatottsága, élete küldetése.

sére. Az Unió segít és segíteni is fog a leszakadó régióknak, hiszen az együttműködés korlátait csökkenti, az országhatárokat leépíti, másrészt pedig anyagi
támogatást is nyújt. Épp a párkányi Mária
Valéria híd példája mutatja leginkább,
hogy az EU támogatja az embereket összekötő kezdeményezéseket. Meggyőződésem, hogy megfelelő hozzáállással
más, hasonló beruházások támogatásáról
is meggyőzhető az EU. Elismerem, hogy
olykor nagyon nehéz megszerezni a
támogatást, de nem szabad feladni. Folyamatosan pályázni kell.
– Harminchét évével még mindig fiatal
politikus, példaképe lehetne a most indulóknak. Az Ön karrierjének mi az
üzenete?
– Az, hogy nem érdemes feladni! Ez az
egyik üzenet, hiszen azért ez a karrier
nem volt annyira egyenes, voltak ebben
görbe utak is, amikor a céljaimat nem
sikerült elérni abban az időben, amikor
azt szerettem volna. De nem szabad soha
feladni, nem szabad ellenségeket keresni
ott, ahol nincsenek, hanem éppen azt kell
keresni, hogy esetleg miért nem jött most
össze és hogyan lehetne ezen változtatni.
A kudarcokkal együtt jár az élettapasztalat gazdagodása és a nagyobb alázat is.
Ezek segítik az embert később abban,
hogy körültekintőbben tudjon dönteni.

Arpád Baracska v galérii
Každý človek sa narodí s určitým poslaním, čo mnohí z nás
márne hľadajú celý život. Sú však medzi nami aj výnimky. Celý
doterajší život Arpáda Baracsku napĺňalo kreslenie a maľovanie, ale vždy sa stránil predstaveniu sa širokej verejnosti. Vernisáž v galérii teda bola výnimočnou udalosťou. Na tejto výstave
sme mohli nahliadnuť do rozmanitej tvorby, do činorodou prácou naplnených rokov. Kresby, štúdie, návrhy plagátov, olejomaľby. Obrazy pripravované osobitnou technikou, ktorú autor
svojvoľne nazval „studenou glazúrou“. Arpád Baracska si kreslenie a maľovanie obľúbil vplyvom svojej mamy, ktorá bola
naivnou maliarkou. Od útleho detstva sa ceruzka a štetec stali
neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Na základnej škole bol
jeho prvým učiteľom Lajos Simonyi, ktorý sa mu venoval až do
stredoškolských čias. V tom čase sa zaoberali najmä maľbou
a plastikou. Neskôr sa zdokonaľoval pod dohľadom Danuše
Vargovej. Na strednej škole ho najväčšmi zaujala grafika, pri
ktorej zostal dodnes. Na umelecko-priemyselnej škole v Bratislave prostredníctvom Petra Cibulu získal poznatky z oblasti
litografie, tlačiarenských a rozmnožovacích techník. S vďakou
spomína na pomoc a usmerňovanie Bélu Kuruca, ktorého pokladá za svojho majstra. Vydal sa však svojou osobitnou cestou,
hoci odporúčania a rady majstra stále nosí v srdci a mysli. Experimentuje vo všetkých oblastiach výtvarníctva a umeleckého
priemyslu. Každá práce je určitou výzvou, v ktorej hľadá vhodné riešenia a formy. Zaoberá sa reštaurovaním sôch, sieťotlačou. Svoje skúsenosti a vedomosti odovzdáva nadaným deťom
vo Svodíne. V jeho osobe sme mohli spoznať človeka, ktorý už
ako malý chlapec poznal svoje poslanie, životný cieľ.
Ági

Najbližšie výstavy – Következő kiállítások
9.6. – 20.6. 2004 Základná umelecká škola Franza Liszta - Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola

–v–

23.6. 2004

Nagymarosi Képzőművészek - Výtvarný spolok z Nagymarosu

12

Štúrovo a okolie

·

Párkány és Vidéke

máj 2004

EU parlamenti küldöttség látogatása

Návšteva delegácie Európskej únie

2004 május 8-án az EU parlamentjének tíztagú küldöttsége
csaknem három órát töltött Párkányban. A kedves vendégeket a
városházán látta vendégül az önkormányzat.

8. mája 2004 privítala do Štúrova desaťčlenná delegácia
Európskeho parlamentu. Milých hostí privítali na radnici predstavitelia mestského zastupiteľstva.

Ján Oravec polgármester távollétében a küldöttséget Magyar
Bertalan, alpolgármester üdvözölte és tájékoztatta a város időszerű gondjairól, valamint a rendszerváltás óta megvalósult álmainkról: a Mária Valéria híd felújításáról és az EU-csatlakozásról. A város és térsége történelem során betöltött szerepét,
valamint sorsfordulóit Himmler György, a kulturális bizottság
elnöke ismertette. A küldöttség tagjai élénk érdeklődést tanúsítottak a térség problémái iránt. Kérdéseik elsősorban a határon
átívelő együttműködésre, a lakosság etnikai összetételére és
nemzettudatára, az EU parlamenti választásokra, a környezetvédelmi problémákra, a munkanélküliség arányára és e problémák
kezelésére vonatkoztak. Ezen kívül szó esett a városi fürdő fejlesztéséről és a Garamszentbenedek-Párkány-Budapest nyomvonalú gyorsforgalmi út megépítésének jelentőségéről. Ezzel a
gyorsforgalmi úttal ugyanis térségünk rákapcsolódhatna az
európai úthálózatra, nagymértékben javulnának egy teherforgalmi híd megépítésének és egy párkányi ipari park létesítésének feltételei. Csepregi Zoltán kéréssel fordult az EU képviselőkhöz, hogy a térség fejlesztése érdekében támogassák az
említett észak-déli út megépítésének gondolatát. Ezzel összefüggésben megtudhattuk, hogy ebbéli kérésünkkel szlovákiai
uniós képviselőink révén, vagy az EU parlament mellett működő, közlekedési bizottsághoz fordulhatunk. A képviselő-testület
tagjai és a vendégek közötti kötetlen beszélgetés után a küldöttség egy rövid sétát tett az Európai Unió támogatásával felújított
(cz)
Mária Valéria hídon.

V neprítomnosti primátora mesta Jána Oravca hostí pozdravil viceprimátor Bartolomej Magyar, ktorý im poskytol informácie o aktuálnych problémoch mesta a o naplnených snoch
obyvateľov nášho regiónu, ktorými boli rekonštrukcia mostu
Márie Valérie a vstup do Európskej únie.
O histórii mesta a jeho regiónu hostí informoval Juraj
Himmler, predseda kultúrnej komisie MZ. Členovia delegácie
prejavili živý záujem o problémy regiónu. Ich otázky sa týkali
predovšetkým cezhraničnej spolupráce, etnického zloženia obyvateľstva a úrovne ich národného sebavedomia, volieb do
Európskeho parlamentu, problémov ochrany životného prostredia, miery nezamestnanosti a riešenia týchto problémov. Okrem
toho sa hovorilo o rozvoji mestského kúpaliska a o význame
diaľnice, ktorá by viedla od Hronského Beňadiku cez Štúrovo do
Budapešti, a ktorá by umožnila priamy kontakt nášho regiónu
s cestnou sieťou Európy. Táto cesta by vo veľkom prispela
k výstavbe dunajského mostu pre nákladnú cestnú dopravu
a výstavbe priemyselného parku v Štúrove. Poslanec Zoltán
Csepregi sa obrátil na členov delegácie, aby podporili myšlienku tohto projektu v záujme rozvoja regiónu. Prítomní poslanci
sa dozvedeli, že s podobnými požiadavkami sa môžu obrátiť
prostredníctvom vlastných poslancov Európskeho parlamentu
na bruselskú komisiu dopravy. Po živej diskusii delegácia
absolvovala krátku prechádzku po obnovenom Moste Márie
Valérie.

Športový deň a Deň matiek telesne postihnutých

Sport-napi
és Anyák-napi rendezvény

Základná organizácia č. 99 SZTP usporiadala 17. mája v areáli kúpaliska Vadaš športový deň, v rámci ktorého si pripomenuli aj Deň matiek už po siedmy krát. Na podujatí sa zúčastnilo
100 členov. Z príležitosti „Dňa matiek” vedenie ZO pripravilo
malý kultúrny program, v ktorom Eva Tamásová a Magdaléna
Molnárová zarecitovali básne. Ján Tamás a manželia
Juhászovci zaspievali krásne pesničky pre mamičky a babičky,
pre ktoré po kultúrnej vložke boli odovzdané darčeky. No, a po
občerstvení sa začali športové preteky. Súťažilo sa v ôsmych
kategóriách. Pretekári, ktorí sa umiestnili na prvých troch
miestach boli odmenení diplomami a vecnými darmi. Po vyhodnotení športovej súťaže nasledovalo losovanie tomboly a obed.
Po chutnom obede poskytlo kúpalisko Vadaš pre členov
možnosť kúpania zdarma.
Vedenie ZO touto cestou ďakuje mestskému úradu a mestskému zastupiteľstvu, riaditeľovi kúpaliska Vadaš Ing. Mikulášovi
Gyetvenovi, bratom Fodorovcom, vedúcemu reštaurácie Delfin,
Zoltánovi Vinczeovi ako aj ostatným sponzorom za poskytnutú
pomoc, bez ktorej by toto podujatie nemohlo byť realizované.
Výbor ZO dúfa, že zúčastnení odchádzali zo športového dňa
spokojní, a že aj v budúcnosti sa zúčastnia v takom hojnom
počte na ďalších podujatiach.

A mozgássérültek 99. sz. szervezete immár hetedszer szervezte meg rendezvényét a termálfürdő területén május 17-én,
amelyen a szervezet 100 tagja vett részt.
Az Anyák napja alkalmából Tamás Éva és Molnár Magdolna
egy-egy verssel, Tamás János és a Juhász házaspár pedig zenés
összeállítással köszöntötték a kedves édesanyákat, nagymamákat, majd szerény ajándékkal leptük meg őket. Az üdítő
felszolgálása után következett a verseny. Szervezetünk tagjai
nyolc versenykategóriában mérték össze erejüket. Minden kategória helyezettjei oklevelett és tárgyi ajándékot kaptak,
majd tombola és ebéd következett Ezután a résztvevők ingyenesen fürdőzhettek, a lehetőséget a fürdő igazgatója biztosította
számunkra.
Vezetőségünk ezúton mond köszönetet a városi hivatalnak,a
képviselőtestületnek, a fürdő igazgatójának Gyetven Miklósnak, a Fodor testvérpárnak, továbbá Vincze Zoltánnak, a Delfin
étterem vezetőjének és minden támogatónknak. Vezetőségünk
reméli, hogy a résztvevők megelégedve távoztak a rendezvényről és a jövőben is nagy számban vesznek részt rendezvényeinken.

Magdaléna Molnárová, člen výboru

Molnár Magdolna, vezetőségi tag

(ZC) (Preklad: Lukács Žigmund)
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Miniature Musicali
Tak znel výstižný názov prvého ročníka klavírnej súťaže,
ktorú usporiadali pedagógovia
klávesového oddelenia hudobného odboru ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove. Tento nápad pochádzajúci od Beaty Bukaiovej
nadobudol reálnu podobu dňa
27. apríla, keď si v koncertnej
sále ZUŠ zasúťažili mladí klaviristi školy. Ich súťažný repertoár pozostával z dvoch skladieb
– z hudobnej časti klavírneho
diela z obdobia klasicizmu a
z kompozície ľubovoľného výberu. Rôzne výkony mladých
umelcov hodnotila trojčlenná
odborná porota v zložení: Mgr.
art. Katarína Brejková, prof.
bratislavského Cirkevného konzervatória, Viera Rédliová, učiteľky ZUŠ Šahy a Andrea Baranovics, učiteľka ZUŠ zo Štúrova. Napokon porota zaradila
žiakov do troch pásiem. Do zlatého pásma Janku Hrmovú (3.
roč., D.U.), Veroniku Balázs (5.
roč., Z.Gy.), Eriku Momkovú (5.
roč., B.B.), Klaudiu Fiala (6.
roč., B.B.), Tomáša Oláha (7.
roč., R.C.), do strieborného
pásma Viktóriu Baka (3. roč.,
Z.Gy.), Veroniku Škutovú (5.
roč., B.B.), Katalin Melecsky
(5. roč., B.B.), Enikő Magyar
(6. roč., B.B.), Andreu Áronovú
(6. roč., Z.Gy.) a do bronzového
pásma Dominiku Baka (4.
roč.,Z.Gy.), Janu Kostolníkovú
(5.roč., D.U.), Adriána Oláha
(6.roč., D.U.) a Klaudiu Szabovú (7.roč., D.U.).

Absolútnym víťazom klavírnej
súťaže „Miniature Musicali“, a
to za vynikajúcu interpretáciu
oboch skladieb sa stal Tomáš
Oláh (7.roč., R.C.). Žiakov na
súťaž pripravili nasledovní pedagógovia: Beata Bukaiová,
Zuzana Gyarmatiová, Dagmar
Uhrinčaťová a Roland Cucor
(skratky za ocenenými). Po vyhlásení výsledkov súťaže nasledoval koncert víťazov, na ktorom si okrem žiakov umiestnených v zlatom pásme zahrali
spolu s klavírnou umelkyňou K.
Brejkovou štvorručné skladby
naši najmenší klaviristi: Rebeka
Bíliková, Francis Mouanda a
Szabolcs Dobai. Na oplátku za
slušné súťažné prejavy K. Brejková prekvapila našich žiakov
pôvabnou interpretáciou skladieb Claudea Debussyho.
Klavírnu súťaž podporilo
ZRPŠ pri ZUŠ, pedagógovia
výtvarného odboru školy a nasledovní sponzori: Reštaurácia Miratti – Attila Lengyel, Kvetinárstvo – Mária Tölgyesiová, Kníhkupectvo Ricsi Press, Flipp foto –
Ján Valkó, Japol Štúrovo, Internet bar – Margita Kormošová,
Protex, Signalsoft – Róbert
Muszka. Fytomedia – Krisztína
Takács, Rozličný tovar – Ildikó
Klinčeková, Kamenný Most.
Vďaka im! Na záver nezostáva
nič iné len dúfať, že sa položili
pevné základy klavírnej súťaže,
ktorá časom osloví čo najviac
žiakov nielen z našej, ale
i z okolitých ZUŠ.
(c)

Ez volt annak azon zongoraverseny első évfolyamának
kifejező elnevezése, melyet
Bukai Beáta tanárnő kezdeményezésére szerveztek a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti
Alapiskola tanárai. A verseny
április 27-én zajlott az iskola
koncerttermében, ahol az ifjú
zongoristák a szakavatott, háromtagú zsüri előtt adtak elő
egy klasszikus és egy szabadon választott zongoraművet. A zsüri tagjai Katarína
Brejková, a Pozsonyi Egyházi
Konzervatórium tanára, Viera
Rédliová, az Ipolysági Művészeti Alapiskola és Baranovics Andrea, a Párkányi
Művészeti Alapiskola pedagógusai voltak. Aranysávos
minősítést kaptak: Janka
Hrmová (3. évf., D.U.),
Balázs Veronika (5. évf.,
Gy.Zs.), Momko Erika (5.
évf., B.B.), Fiala Klaudia (6.
évf., B.B.) és Oláh Tamás (7.
évf., C.R.). Ezüstsávos minősítést Baka Viktória (3. évf.,
Gy.Zs.), Veronika Škutová (5.
évf., B.B.), Melecsky Katalin
(5. évf., B.B.), Magyar Enikő
(6. évf., B.B.) és Áron Andrea
(6. évf., Gy.Zs.) kapták. A
bronzsávosok sorait Baka
Dominika (4. évf., Gy.Zs.),
Jana Kostolníková (5. évf.,
D.U.), Oláh Adrián (6. évf.,
D.U.) és Szabó Klaudia (7.
évf., D.U.) gyarapították.
A „Miniature Musicali” zongoraverseny abszolút győztese

Oláh Tamás lett. (7. évf.,
C.R.) A diákokat a versenyre
Bukai Beáta, Gyarmati Zsuzsa, Dagmar Uhrinčaťová és
Cucor Roland tanárok készítették fel.(a díjazottak utáni
monogrammok). Az eredményhirdetés után következett a győztesek koncertje,
amelyen az aranysávos minősítést elért diákokon kívül
az iskola legifjabb művészei is
szerepeltek. Katarína Brejková tanárral együtt Bílik Rebeka, Francis Mouanda és Dobai Szabolcs adtak elő kis,
négykezes zeneszámokat. A
színvonalas versenyszereplések viszonzásául Katarína
Brejková a jelenlévőknek C.
Debussy egy szerzeményével
kedveskedett. A zongoraversenyt az iskola szülői munkaközössége, a képzőművészeti
szak tanárai, továbbá a következő szponzorok támogatták: Lengyel Attila – Miratti,
Tölgyesi virágszalon, Ricsi
Press könyvesbolt, Valkó
János – Flipp foto, Japol Párkány, Kormošová – Internet
bár, Protex, Muszka Róbert –
Signalsoft, Takács Krisztína –
Fytomedia és Klinček Ildikó –
Vegyesáruk boltja, Kőhidgyarmat. Köszönet nekik érte.
Végezetül csak reménykedhetünk abban, hogy egy olyan
verseny vette kezdetét, amelybe idővel egyre több diák
kapcsolódik majd be, s nem
(c)
csak a helyi iskolából.

A PEBE tisztújítással is „csatlakozott”...
Május 1-én, a helyi rendezvények
változatos forgatagában az IsterGranum Eurorégió két-két testvértelepülése mutatta be „portékáját”:
a régóta tartó és országhatáron is
átnyúló civil együttműködés válogatott dokumentumait. Így jelképezve
a kapcsolatok természetes folyamatát,
amely itt, a nagy folyam mentén is
előkészítette a hivatalos csatlakozás
„nagypolitikai” eseményét. Párkány
és Esztergom – e kétparti „ikrek” –
sátrában örömmel láttuk „egy gyékényen” testvérlapjainkat. Ugyanitt,
ugyanígy olvashattuk a Párkány-Esztergom Baráti Egyesület (PEBE) céljának, tevékenységének összefoglalóját: „Olyan kulturális, társasági és
szakmai rendezvények (találkozók,
bemutatók, konferenciák, megemlékezések, kirándulások, stb.) szervezése,
kiadványok megjelentetése, amelyek
hiteles információkat gyűjtenek és terjesztenek, elmélyítik és bővítik a sze-

mélyes
kapcsolatokat,
hagyományokat ápolnak és teremtenek. Az
Egyesület mindezek révén segít (újra)
erősíteni Esztergom és Párkány, illetve vonzáskörzetük szerves – természeti és történelmi – összetartozásának
tudatát, így járulva hozzá a két város
és a régió fejlődéséhez”.
A két hídfő-város polgárainak társulása a millennium nyarán – tehát
még a híd nélküli korszakban – nyilvánította ki egyesület-alapító szándékát, s 2001. április 27-től kezdte meg
tényleges működését a PEBE. Rendezvényeiről – a Vadas fürdőben tartott hidrogeofizikai kollokviumtól
a történelmi megemlékezésekről, a
Babits Mihály Városi Könyvtárban
Műhely-hidak címmel folyó beszélgetésekről- lapunkból is értesülhettek.
Az alapszabály szerinti tisztújításra
az idén került sor. Április 29-én – két
nappal a Csatlakozás előtt – tartották
meg közgyűlésüket a Balassa Bálint

Múzeum könyvtártermében. Az elnökségbe két új tag került: Párkányból
Vércse Miklós, Esztergomból Balázs
Szilárd.
A többiek mind újraválasztottak: így
ügyvezető elnökként Nagyfalusi
Tibor, titkárként Berta Barbara és
a további két elnökségi tag: Hajtman
Borbála (Párkány), Knapp János Pál
(Esztergom). A felügyelő bizottság
elnöke: dr.Balogh Zoltán, tagjai: Grób
Lajos és György Sándor – mindhárman esztergomiak.
Az egyesület tanácsadó szerve: a
magisztrátus mandátuma négy évre
szól, és tagjai közül maga választja
elnökét, aki egyúttal a PEBE tiszteletbeli elnöke is. A Bartusz Gyula halálával tavaly év végén megüresedett
tisztségbe a szintén párkányi Turi
Nagy Zsoltot választották.
Újvári
(Esztergom és Vidéke, 2004. május 13)
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Idegenforgalmi
információs iroda nyílt Párkányban
2004. május 3-án Gyetven Miklós, a Vadas Kft. igazgatója ünnepélyes külsőségek között adta át rendeltetésének az új
idegenforgalmi információs irodát Párkányban. A város központjában, a Fő
utca 23 sz. alatti iroda felújítására a Vadas mintegy 360 ezer koronát fordított..
Az iroda létrehozásában elévülhetetlen
érdemeket szerzett Vincze Lívia irodavezető még tavaly elkészítette a terveket.
Mivel a városnak erre e célra nem volt
pénze, a Vadas vezetése felvállalta az új
intézmény létrehozását és üzemeltetését.
Vincze Lívia 2002-ben szerzett idegenforgalmi végzettséget, franciául, angolul
és egy kicsit németül is beszél.
– Milyen céllal létesítették az irodát?
– Számos, a közelmúltban végzett felmérés alátámasztotta, hogy a Párkányba
látogató turisták zömének a városról és
környékéről hiányos ismeretei vannak.
Nincs áttekintésük a térség nevezetességeiről, az aktív pihenés és szórakozás lehetőségeiről. Az iroda létrehozásával e
hiányt szerettük volna pótolni. Emellett a
helybélieknek is széleskörű tájékoztatást
óhajtunk nyújtani, elsősorban az olyan
kulturális, társadalmi és sporteseményekről, amelyek számukra kikapcsolódást,
szórakozást jelenthetnek. Egyébként az
idegenforgalmi iroda szolgáltatása az
alábbi területeket érinti: vendéglátóhelyek, szálláslehetőségek, kulturális szervezetek és létesítmények, sportlétesítmények és üdülőhelyek, történelmi emlékhelyek, sport és egyéb társadalmi rendezvények, közlekedés, utazási irodák, határátkelőhelyek, általános idegenforgalommal kapcsolatos információk, szállásfog-

lalás, különböző rendezvényekre, koncertekre és fesztiválokra történő jegyfoglalás, ajándéktárgyak árusítása, idegenvezetés (ajánlat) és parkolójegyek
árusítása.
– Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy
mind az idelátogató vendégeknek,
mind a helybélieknek hasznos szolgáltatásokat nyújtanak. Ezekből milyen
bevételre számíthatnak?
– Két legfontosabb bevételi forrásunk a
kiegészítő és közvetítő tevékenységünk.
A tájékoztatás mellett az ügyfeleinknek
párkányi motívumokkal díszített emléktárgyakat – bögréket, tálakat, hamutartókat, pólókat, öngyújtókat és képeslapokat kínálunk. A szállásközvetítés fejében három százalékos közvetítői díjat kérünk, amelyet csak akkor számlázunk, ha
létrejött az üzlet. Különben más intézmények tíz százalékos vagy ennél nagyobb haszonkulccsal dolgoznak. A kedves vendégnek öt nyelven íródott, tájékoztató jellegű, néhány nyomtatott ívre
terjedő fűzött könyvecskét is ajánlhatunk.
Ezek ára 13-15 korona. Párkányról, Esztergomról. Komáromról, Léváról és
Érsekújvárról is rendelkezünk ilyen kiadvánnyal. Igény esetén egyedi megrendelésnek is eleget tudunk tenni. Például
felkérésre a Magas-Tátráról is beszerezhetünk, vagy készíthetünk alapismereteket tartalmazó füzetecskét. Mérlegelés
tárgyát képezi a magánszemélyeknek történő hivatalos iratok, levelek írása.
– A fürdőnek milyen haszna lesz az idegenforgalmi információs irodából?
Más szóval a vezetésnek milyen elvárásai vannak az irodával szemben?
– A Vadas vezetése szeretné, ha az iroda

önfenntartó lenne. Idén erre még kevés az
esély. Az idegenforgalmi információs
irodák általában nyereség nélkül működő
szervezetek. Elsődleges céljuk, hogy
szolgáltatásaikkal kibővítsék az emberek
látókörét és növeljék az érintett település
látogatottságát. Másként fogalmazva ez
egy jó reklám az adott helységnek.
– A Duna jobb partján számos műemlék és nevezetesség, a bal parton – Párkányhoz egy ugrásra – tájvédelmi területek, a bényi templom, a bélai kastély
és a kovácspataki dombok találhatók.
E nevezetességek megtekintése céljával
tervezik-e kirándulások szervezése?
– Szlovákiában általában gondot jelent a
belföldi kirándulások eladása. Az idegenforgalmi utazási irodák legtöbbször a
külföldi utakat propagálják és szorgalmazzák. Városunk lakosainak zöme tévhitben él, ha úgy véli, hogy Párkány egy
turisztikai központ. Ez nem felel meg a
valóságnak, mert a fürdőn kívül Párkányban nem lehet idegenforgalomról
beszélni. Pedig a síelésen kívül a turizmus minden válfaját lehetne itt művelni.
Vidékünk jelentős borvidéknek mondható. Ideális feltételek vannak a vízi turizmusra, a gyalogtúrákra és a kerékpározásra. Másrészt viszont alig van borospince, ahová egy kirándulócsoportot
borkóstolóra el lehetne vinni. A városban található szálláshelyek és éttermek
színvonala, ezek szakmai irányítása is
sok kívánni valót hagy maga után – tisztelet a kivételnek. Tekintettel a felvázolt
kedvezőtlen helyzetre egyelőre nem
szervezünk kirándulásokat.
Oravetz Ferenc

Poznaj svoje peniaze
Žiaci Súkromnej obchodnej akadémie v Štúrove sa už
niekoľko rokov zapájajú do projektov Junior Achievement
Slovensko – Mládež budúcnosti so zámerom získať čo najviac informácií a skúseností v oblasti financií a podnikania.
Ďalšou z ponúkaných možností je i výchovno-vzdelávací
program Poznaj svoje peniaze, v spolupráci s Nadáciou pre
deti Slovenska a Citybank a.s. (Slovensko), ktorý má napomôcť ich príprave na praktické zvládanie a riešenie úloh
a problémov v oblasti manažmentu osobných financií, ako aj
celkovej príprave žiakov stredných škôl na vstup do praktického života.
Vytvorený program sa snaží rozvinúť životné zručnosti
študentov potrebné pre orientáciu vo svete financií, poskytnúť prostriedky a nástroje, ktoré im neskôr uľahčia vstup na
trh práce. Program je začlenený do vyučovania ako učebný
predmet. Z tohto dôvodu je jeho obsah ucelený a rozvrhnutý
do jednotlivých dní a hodín. Týmto spôsobom sa k študentom
dostanú všetky potrebné informácie v postupnosti a náväz-

nosti na dané celky. Z niektorých tematických celkov spomenieme napr.: Načo sú nám banky?, Odkiaľ peniaze prichádzajú?, alebo Vieme peniaze zarobiť, aj ich rozumne použiť?
Metódy a formy vyučovania nadväzujú na sústavu edukačných cieľov a vychádzajú z moderných princípov
Gardnerovej teórie rozmanitých inteligencií. Okrem tradičných, v slovenskej pedagogickej praxi bežne používaných
metód, uprednostňujú aj aktivizujúce metódy diskusie, situačné metódy, ekonomické hry či kooperatívne vyučovanie.
Všetky majú najmä inšpiratívny charakter.
Program Poznaj svoje peniaze je v súčasnej ekonomickej
situácii jedným z programov, podnecujúcim k sebavýchove,
k osvojeniu si všeľudských a hlavne etických hodnôt. Žiakov
súkromnej obchodnej akadémie vedie k zodpovednému rozhodovaniu sa a správaniu, a podporuje ich aktívny prístup
k riešeniu vlastných i spoločenských problémov.
Ing. Valéria Hároníková, učiteľka OA
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Turistická informačná kancelária v Štúrove
3. mája 2004 Ing. Mikuláš Gyetven, riaditeľ Vadaš s.r.o. slávnostne odovzdal turistickú informačnú kanceláriu v Štúrove.
Kancelária sa nachádza na Hlavnej ulici č.23. Rekonštrukcia
priestorov pre Vadaš s.r.o stála približne 360 tisíc korún.
Vo vytvorení kancelárie má veľké zásluhy Lívia Vinczeová,
ktorá ešte vlani pripravila potrebné plány. Nakoľko mesto na
tento účel financie nemalo, na vytvorenie a financovanie tejto
kancelárie sa podujalo vedenie termálneho kúpaliska. Lívia
Vinczeová získala kvalifikáciu v cudzineckom ruchu v roku
2002, hovorí francúzsky, anglicky a trochu po nemecky.
– Aké je poslanie kancelárie?
– Viaceré prieskumy dokázali, že návštevníci mesta nedisponujú solídnymi poznatkami o Štúrove a jeho okolí. Chýbajú im
vedomosti a informácie o pamätihodnostiach, o možnostiach
aktívneho oddychu a zábavy. Naša kancelária má za úlohu
odstrániť tieto nedostatky. Okrem toho aj samotným Štúrovčanom a obyvateľom okolia chceme poskytnúť aktuálne informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach,
ktoré sú pre nich zdrojom relaxácie a zábavy. Heslovite do
okruhu našich služieb patria: možnosti ubytovania a stravovania, programy kultúrnych organizácií a inštitúcií, športové aktivity, rekreácie, historické pamätné miesta, spoločenské podujatia, doprava, kontakty s cestovnými kanceláriami, informácie
o hraničných priechodoch, informácie všeobecne spojené
s cudzineckým ruchom, rezervovanie ubytovania, zabezpečenie
vstupeniek na rôzne podujatia, koncerty, festivaly, predaj suvenírov. Ponúkame aj službu turistického sprievodcu a predávame
aj lístky na autoparkovisko.
– Z uvedeného je jasné, že budete poskytovať služby tak turistom, ako i miestnym obyvateľom. S akými príjmami rátate?
– Príjmy budeme mať zo sprostredkovateľskej a doplnkovej činnosti. Popri informácií návštevníkom kancelárie ponúkame aj
suveníry so štúrovskými motívmi: poháre, taniere, popolníky,
tričká, zapaľovače a samozrejme pohľadnice. Za sprostredkovanie ubytovania počítame tri percentá z príjmu, ale len vtedy,
keď sa pobyt naozaj realizoval. Mnohí za takéto spros-

Janiga József elment
„Küldetésem lassan lejár
megnyílik egy tágas határ
fáradt lelkem földi útról
csillaglépcsőn hazatalál.“

tredkovanie účtujú až desať, ba aj viac percent. Návštevníkom
ponúkame aj vytlačený informačný materiál, brožúrku v piatich
jazykoch za 13-15 Sk. Okrem Štúrova budeme mať informačné
zošity o Ostrihome, Komárne, Leviciach a Nových Zámkoch.
V prípade individuálneho záujmu môžeme zabezpečiť vyhotovenie informačných materiálov aj napr. o Vysokých Tatrách, atď.
Uvažujeme aj o poskytnutí možnosti vyhotovenia úradných listín súkromným osobám.
– Ako bude profitovať kúpalisko z činnosti informačnej kancelárie? Aké sú očakávania vedenia Vadaš s.r.o voči kancelárii?
– Vedenie Vadašu očakáva, aby kancelária bola finančne sebestačná, no domnievam sa, že prvom roku je to nereálne. Turistické informačné kancelárie vo väčšine prípadov sú neziskové
organizácie. Ich poslaním je rozšíriť informovanosť ľudí o danom mieste, aby takto podnietili cudzinecký ruch. Inak povedané majú zabezpečiť pre danú lokalitu dobrú reklamu.
– Na pravom brehu Dunaja je množstvo historických a umeleckých pamiatok a pamätihodností, na skok od Štúrova –
chránené oblasti, kostol v Bíni, kaštieľ v Belej, Kováčovské
kopce. Plánujete zorganizovať výlety a exkurie na tieto miesta?
– Na Slovensku sa pomerne ťažko predávajú domáce výlety
a exkurzie. Samotné turistické kancelárie najčastejšie propagujú a predávajú zahraničné rekreácie a výlety. Väčšina Štúrovčanov je možno presvedčená, že naše mesto je turistickým centrom. To však nezodpovedá skutočnosti, lebo v Štúrove okrem
kúpaliskového areálu nie je možné hovoriť o cudzineckom
ruchu. A to napriek tomu, že okrem lyžovania sú tu teoreticky
dané všetky podmienky turistiky. V našom regióne sa produkuje
kvalitné víno, ideálne sú podmienky vodnej turistiky ako aj podmienky pre pešiu a cykloturistiku. Chýbajú však vhodné pivnice,
ktoré by mohli prijímať turistov na ochutnávku vín. Úroveň reštaurácií a ubytovacích kapacít v meste takisto nie je vždy na patričnej úrovni – česť výnimkám! Teda vzhľadom na túto situáciu,
momentálne neplánujeme organizovanie takýchto exkurzií.

2004. május 7-én kísértük utolsó útjára Janiga Józsefet, városunk szülöttét
a nagymegyeri temetőbe. Amíg betegsége engedte, rajzot tanított Nagymegyeren. Önálló hangvételű festészetet
teremtett. Egyéni látásmódja belülről
táplálkozott, autodidakta módon fej-

F. Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund)

lesztette ki sajátos, élményekre épülő
festészetét. Leggyakoribb témája a szívéhez, lelkéhez közelálló csallóközi táj
volt. Janiga József a Párkányi Képzőművészkör tiszteletbeli tagja volt. Szelleme alkotásaiban, emléke a szívünkben él.

Okresná degustácia malopestovateľských vín
Dňa 24.apríla sa uskutočnila okresná
degustácia malopestovateľských vín
v Štúrove v Centre voľného času.
Okresná degustácia vín sa uskutočnila
pod patronátom ZO SZZ 12-2 v Štúrove,
predsedom ktorého je Štefan Garai.
Z okresu Nové Zámky sa prihlásilo 31

členov, ktorí dodali na degustáciu 50 vzoriek, z toho 34 bieleho a 16 vzoriek červeného vína.
Podľa rozhodnutia trojčlennej komisie
v zložení Ing.Korpás, Ing. Števlík a
p.Kovács sa na prvom mieste sa umiestnil
Mihalek Juraj z Rúbane odrodou Rulenka

Príjemné

ročník 2002. Na druhom mieste János
Mészáros z Mužle odrodou Rulandské
šedé, a na treťom mieste Iván Farkas
z Mužle odrodou Nitra. Degustačná
komisia odovzdala celkom 15 zlatých, 27
strieborných a 7 bronzových diplomov.
Štefan Garai

S
O
UBYTOVANIE M
v tesnej blízkosti termálneho kúpaliska
R
O
Kontakt: 0905 513 732
K
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Správy mestského zastupiteľstva

Az önkormányzat hírei

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom zasadnutí dňa 27. apríla 2004:
– schválilo návrh rozpočtového opatrenia na dočasné viazanie rozpočtových prostriedkov – výdavkov, prevádzkových a účelových príspevkov
príspevkových organizácií mesta ako aj dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta vo výške 10,12 % zo schváleného objemu na rok 2004, tj. v sume
5.491 tis. Sk. Dôvodom rozpočtového opatrenia je očakávateľný schodok
vyplývajúci z nižších príjmov z podielových daní. Zároveň uložilo MsÚ
a riaditeľom mestských príspevkových organizácií, aby dočasné viazanie
rozpočtových prostriedkov premietli do schváleného rozpočtu.
– zobralo na vedomie analýzu nákladov materských škôl a uložilo:
1. Na najbližšie zasadnutie MZ predložiť výsledky hospodárenia MŠ za
I. štvrťrok 2004.
2. Vypracovať výkaz o obsadenosti tried s výchovným jazykom slovenským a maďarským na jednotlivých MŠ.
3. Vypracovať alternatívny návrh ako vyriešiť naplnenie stavu a zníženie rozpočtových strát na MŠ.
4. Vypracovať alternatívny návrh na riešenie stravovania detí v jednotlivých MŠ v záujme riešenia rozpočtových strát.
– schválilo zriadenie školského úradu mesta Štúrovo termínom 01. 07.
2004.
– schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry, vzdelávania a
športu pre nasledovných žiadateľov:
– ZO SZTP a PCCH na projekt na ceny „Športového dňa“ vo výške
2.000,- Sk
– Rodičovská rada pri Gymnáziu v Štúrove vo výške na vydanie štud.
časopisu ProGym.
5.000,- Sk
– Záujmové združenie Spektrum na materiálne zabezpečenie pre mažoretky SISI.
15.000,- Sk
– Klub výtvarníkov Štúrovo na letný výtvarný tábor
10.000,- Sk
– vyzvalo opätovne Júliusa Pereszlényiho, prevádzkovateľa miestnej káblovej televíznej siete o splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej dňa 25.09.2002 do koncaa mesiaca jún 2004. Jedná sa o zabezpečenie šírenia signálu mestského televízneho vysielania na celom
území mesta, ktoré malo byť zabezpečené do konca roka 2003. V prípade nesplnenia záväzkov do dodatočne určeného termínu MZ bude iniciovať rozviazanie zmluvy.
Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom zasadnutí dňa 25. mája 2004:
– schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o miestnych poplatkoch
– schválilo VZN č. 3/2004, o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Novelizované VZN vychádza v ústrety najmä mnohodetným rodinám. Informácie o poplatkoch a zľavách na mestskom úrade.
– zobralo na vedomie výsledky hospodárenia materských škôl za I. štvrťrok 2004
– schválilo na základe analýzy hospodárenia MŠ vyňatie materskej školy
Železničný rad zo sieti škôl a školských zariadení v školskom roku
2004/2005.
– zamietlo zlúčenie školských jedální, nakoľko jedálne v jednotlivých škôlkach boli projektované na daný kapacitný stav.
– schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry, vzdelávania a
športu pre nasledovných žiadateľov:
– Rodičovské združenie pri MŠ Družstevný rad 22 na „Športový deň“
2.000,- Sk
– Stilla Pectus na projekt „Ózdi éneklő napok” na uhradenie cestovného
8.000,- Sk
– Záujmové združenie Spektrum – na „Dni slovenského jazyka“ cestovné náklady
8.000,- Sk
– Záujmové združenie Spektrum – na projekt Detské leto s rozprávkovými bytosťami.
8.000,- Sk
– delegovalo PhDr. Štefana Gerstnera, CSc. do Školskej rady pri ZUŠ
Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o, dňa 25. mája 2004:
– schválilo ročnú účtovnú závierku Vadaš s.r.o. a Vadaš reality s.r.o. za
rok 2003, výsledok hospodárenia a výročnú správu k 31.12.2003.
– schválilo rozdelenie zisku Vadaš s.r.o. tak, že zisk po zdanení za rok
2003 vo výške 3.712.048,96 Sk sa prevedie na kapitálový fond rozvoja
spoločnosti.
– schválilo úprava platu, cieľovú odmenu a ročnú odmenu konateľa Vadaš s.r.o.
– schválilo zvýšenie úverovej linky pre Vadaš s.r.o. od Dexia banka a.s. z 2

Párkány város képviselőtestülete, 2004. április 27-i ülésén:
– jóváhagyta azt az átmeneti hatályú költségvetési intézkedést, miszerint ideiglenesen lekötötte a költségvetési keret 10,12 %-át, összesen 5.491 millió korona összegben. A lekötés valamennyi támogatási és beruházási költségtételt
érinti. A költségvetési intézkedést az indokolta, hogy a részadókból befolyó
összeg várhatóan csökkenni fog az eredetileg elvárthoz képest.
– egyben feladatul adta a városi vállalatok és intézmények vezetőinek,
hogy az intézkedést alkalmazzák költségvetésük vonatkozásában.
– tudomásul vette az óvodák költségelemzéséről szóló előterjesztést és
feladatul adta a városi hivatalnak, hogy:
1. terjessze elő a következő testületi ülésre az óvodák első negyedévi
költségelemzését
2. készítsen kimutatást az egyes – magyar, ill. szlovák nevelési nyelvű –
óvodai osztályok telítettségéről
3. készítsen elő alternatív javaslatot az egyes osztályok feltöltésére, ill
a költségveszteségek csökkentésére.
4. készítsen elő alternatív javaslatot az egyes óvodák étkeztetésének
megoldására a költségveszteségek csökkentése céljából
– jóváhagyta egy oktatási hivatal létrehozását 2004. július 1-i hatállyal
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális, művelődési és
sportalapból az alábbi kérelmezők számára:
– mozgássérültek szervezete – Sportnap díjaira
2.000.- Sk
– Gimnázium szülői munkaközössége – a ProGym kiadására
5.000.- Sk
– Spektrum társulás, mazsorettcsoport anyagi költségeire
5.000.- Sk
– Párkányi Képzőművészkör, nyári alkotótábor költségeire
10.000.- Sk
– felszólította Pereszlényi Gyulát, a városi kábeltévéhálózat üzemeltetőjét,
hogy 2004. júniusának végéig teljesítse azon szerződésben vállalt kötelezettségét, mely szerint 2003. végéig biztosítania kellett volna a helyi
TV-adás szórását a város egész területén. Amennyiben kötelezettségének
a módosított időpontig sem tesz eleget, a testület kezdeményezni fogja
a 2002. szeptember 25-i szerződés felbontását.
Párkány város képviselőtestülete, 2004. május 25-i ülésén:
– jóváhagyta a helyi illetékeket szabályozó 4/2004 sz. kötelező érvényű
rendeletét.
– jóváhagyta a kommunális hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és megsemmisítéséről, ill. annak díjszabásáról szóló 3/2004 sz. kötelező érvényű rendeletét. A felújított rendelet elsősorban a sokgyermekes családokat kedvezményezi. Bővebb tájékoztatás az illetékekről és kedvezményekről a városi hivatalban kapható.
– tudomásul vette az óvodák első negyedévi költségelemzéséről szóló előterjesztést
– az óvodák költségelemzése alapján jóváhagyta a Vasúti sori óvodának az
oktatási és nevelési intézmények hélózatából való kiiktatását.
– elutasította az óvodai étkezdék összevonásának gondolatát, mivel az
egyes étkezdék az adott intézmény kapacitására voltak tervezve
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális, művelődési és
sportalapból az alábbi kérelmezők számára:
– Szövetkezeti sori óvoda szülői tanácsa – Sportnap költségeire
2.000.- Sk
– Stilla Pectus Kórus – „Ózdi éneklő napok” költségeire
8.000.- Sk
– Spektrum társulás – szlovák nyelvi tábor költségeire
8.000.- Sk
– Spektrum társulás – Gyermeknyár rendezvényeire
8.000.- Sk
– PhDr. Gerstner István, kandidátust delegálta a művészeti alapiskola iskolatanácsába
A Vadas Kft. 2004. május 25-i közgyűlése:
– jóváhagyta a Vadas Kft. és a Vadas Reality Kft. 2003. évi zárszámadását,
gazdasági mérlegét és éves jelentését.
– jóváhagyta a Vadas Kft. nyereségének elosztására tett javaslatot. Eszerint
a 3.712.048,96 korona ödsszegű adózás utáni nyereséget a vállalatfejlesztési alap javára írják.
– jóváhagyta a Vadas Kft. igazgatójának bérrendezésére, célprémiumára és
éves jutalmára tett javaslatokat.
– jóváhagyta a Vadas Kft.-nek a Dexia Banknál létesített azonnali felhasználású hitelkeretének kettőről négymillió koronára való bővítését.

2004. május

Párkány és Vidéke

Poď sa s nami hrať
Dňa 24. marca 2004 bolo na MŠ Družstevný rad 22 rušnejšie
ako inokedy. Konal sa už tradičný Deň otvorených dverí. Túto
príležitosť využili deti okolitého sídliska aj so svojimi rodičmi.
Celý deň sa niesol v duchu jarnej predveľkonočnej nálady.
Napriek počasiu vládla v budove veselá atmosféra, všade sa
ozýval detský džavot a smiech. Počas hier sa deti oboznámili so
základmi práce na detských počítačoch, rozvíjali logické myslenie.
Preukázali veľkú tvorivosť a fantáziu pri zhotovovaní jarných
a veľkonočných dekorácií. V kuchynskom kútiku si spoločne
pochutnávali na maškrtách, ktoré im pripravili malé gazdinky.
Veľký záujem prejavili aj o dobre vybavenú telocvičňu, kde
prekonávali prekážky a zacvičili si pohybové cvičenia, hry.
Kto prešiel všetkými skúškami šikovnosti, dostal sa k sliepočke, ktorá ho obdarovala prekvapením.
Tento dobre vydarený deň sa niesol v znamení dobrej nálady,
spokojnosti pre deti a nabáda pani učiteľky k ďalším aktivitám.
Kolektív MŠ Družstevný rad 22

Játszóház
2004. március 24-én a tavasz kimozdította a Szövetkezeti sori
óvoda környékén lakó gyerekeket a lassan hagyományossá váló
játszóházba. A játszóház tavaszi és húsvétváró hangulatban telt
el. A gyermekek a játék során megismerkedtek a gyermekszámítógép kezelésének alapjaival és különböző logikai feladatokkal. a fürge ujjak sarokban kézügyességüket és fantáziájukat
fejlesztették a húsvéti dekoráció készítésében az óvó nénik
segítségével. Finomságok is készültek a konyhasarokban, melyet a kisgazdasszonyok sütöttek társaiknak. Nagy volt az érdeklődés a színvonalasan felszerelt tornaterem iránt, ahol ügyességi gyakorlatokat, akadályokat küzdöttek le.
Aki kiállta a hétpróbát, az aranytojást tojó tyúkocskához járulhatott, akitől ügyességéért ajándékot kapott.
Ez a jól sikerült nap örömet és boldogságot nyújtott a gyerekeknek az óvó néniknek pedig ösztönzést további programok
készítéséhez.
Az óvoda kollektívája

·
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ESZTERGOMI ÜNNEPI JÁTÉKOK 2004
A MINDSZENTY TÉREN
A VÍZIVÁROS KÖZPONTJÁBAN
JÚLIUS 17.
(ESŐNAP 18-A)

A VÍZIVÁROS
KIS–DUNA SÉTÁNYÁN
21.00 ÓRA

MARKÓ IVÁN TÁRSULATA A MAGYAR FESZTIVÁL BALETT ELŐADÁSA

BOLERO – KAIN ÉS ÁBEL
JEGY ELŐVÉTEL: GRAN TOURS UTAZÁSI IRODA
ESZTERGOM SZÉCHENYI TÉR

JÚLIUS 24.

21.00 ÓRA

JÚLIUS 16–17–18.
MEDITERRÁN FESZTIVÁL
A FÖLDKÖZI TENGER KULTÚRÁJA
MUZSIKÁK ÉS TÁNCOK - KÓSTOLÓK, ÍZEK, ITALOK, ÉDESSÉGEK,
MŰTÁRGYAK, VÁSÁR,
HASTÁNCOSOK
INGYENES PROGRAM

JÚLIUS 23–24–25.

ELSŐ ÍZBEN ESZTERGOMBAN A MAGYAR
NÉPZENE GYÖNGYSZEMEI

ISTER GRANUM

A MUZSIKÁS ÉS SEBESTYÉN MÁRTA

KÉZMŰVESEK, VÁSÁR ÉS TÁNCTALÁLKOZÓ, LOVAGI TORNA

JEGY ELŐVÉTEL: GRAN TOURS UTAZÁSI IRODA
ESZTERGOM SZÉCHENYI TÉR

JÚLIUS 30.
( NINCS ESŐNAP)

21.00 ÓRA

AZ UTOLSÓ HANGOS DAL

NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

INGYENES PROGRAM

JÚLIUS 30. – AUGUSZTUS 1.
GYERMEK JÁTÉK
ÉS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL

ÁKOS KONCERT

FESTÉSZET, SÉTAHAJÓZÁS, ÉPÍTÉS,
GÖRDESZKA ÉS BMX VERSENY

JEGY ELŐVÉTEL: GRAN TOURS UTAZÁSI IRODA
ESZTERGOM SZÉCHENYI TÉR

INGYENES PROGRAM

GASZTRONÓMIAI NAPOK
AGUSZTUS 13–14-ÉN
2 ALKALOMMAL
(ESŐNAP 15-E)

21.00 ÓRA

INGYENES PROGRAM

TIM RICE - ANDREW LLOYD WEBBER ROCK
OPERÁJA100 SZEREPLŐVEL A MUSICAL
SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR
JEGY ELŐVÉTEL: GRAN TOURS UTAZÁSI IRODA
ESZTERGOM SZÉCHENYI TÉR

AUGUSZTUS 19.

21.00 ÓRA

MAGYARORSZÁGON ELŐSZÖR

NEMZETKÖZI TŰZIJÁTÉK VERSENY

INGYENES PROGRAM

AUGUSZTUS 13.
BOR – FESZTIVÁL
BORKÓSTOLÁS, BORDALOK

AUGUSZTUS 14.
KRUMPLI – FESZTIVÁL
A BURGONYA, AMIT MINDENKI
SZERET – MAGYAR, SZLOVÁK,
NÉMET HAGYOMÁNYOS ÉTELEK,
LEVESEK, DESSZERTEK,
FŐFOGÁSOK

AUGUSZTUS 19 – 22.
SZENT ISTVÁN NAPOK

INGYENES PROGRAM

AUGUSZTUS 20.
GHYMES

AZ ISTER GRANUM JEGYÉBEN

21.00 ÓRA

VÁSÁR, KÉZMŰVESEK, MESTERSÉGEK, KONCERTEK, ELŐADÁSOK
INGYENES PROGRAM

Belépés, beiskolázás ingyenes + ajándék
Andrusko Mária, Tel: 7510-951, 0907-263-350

AVON
Kino – Mozi

Danubius
Jún 2004 június

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete
1.
1.-2.
3.
4.
5.-6.
8.
9.
10.-11.
12.-13.
15.
16.-17.
18.
19.-20.
22.
23.
24-27.
29.-30.

Dvaja pátrači 3D Game over – Kémkölykök 3D – Game over (detské predstavenie)
Zač. o 16 00 hod!
Tajomné okno (Johnny Deep, John Turturro, Timothy Hutton)
Večer dokumentárneho filmu: Pavol Barabáš: Mustang, Za hranicami tmy
Bolero (Martin Stropnický, Jiří Bartoška, Boleslav Polívka, Barbora Seidlová)
Oceán ohňa (Viggo Mortensen, Omar Sharif)
Filmový klub: Policajti
Riskni to s Polly (Ben Stiller, Jennifer Aniston)
Jak básníci nestracejí naději (Pavel Kríž, David Matásek, Tereza Brodská)
Muž, ktorý zabil (Billy Bob Thornton, Morgan Freeman, Holly Hunter)
21 gramov (Sean Penn, Naimi Watts, Benicio Del Toro)
Milovať je zábavné (Jack Nicholson, Keanu Reeves)
Výplata (Ben Affleck, Aaron Echart)
Umučenie Krista – Passió (James Caviezel, Monica Bellucci) - zač. o 17 00 a 19 30 h.!
Filmový klub : Kukuška
Mazaný Filip (Tomáš Hanák,Vilma Cibulková, Pavel Liška)
Trója (Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana)
Van Helsing (Hugh Jackman, Kate Beckinsale)

Avízo na júl:
1.-2.
13.-16.
20.-21.

Deň po tom
Harry Potter a väzeň z Azkabanu
Kameňák 2
Zmena programu vyhradená!!!
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FELHÍVÁS
Az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság megrendezi

IV. NYÁRI IFJÚSÁGI KÉZMŰVES TÁBORÁT
8-16 éves fiatalok részére. A résztvevők hazai és magyarországi mesteremberektől megtanulhatják
a legnépszerűbb kézműves mesterségek, a csuhéfeldolgozás, batikolás, nemezelés, gyöngyfűzés,
népi szövés, kosárfonás, szalmafonás, agyagozás, kötélfonás, mézeskalácssütés, üvegfestés fortélyait.
A tábor 2004. július 24. - augusztus 1. között kerül megrendezésre Ipolyszalkán.
A kísérőprogramok, az ismeretterjesztő és szórakoztató műsorok révén a fiatalok megismerkedhetnek
az Ipoly-mente népművészetével, a tájegység népművészeti értékeivel.
A táborba hazai és magyarországi fiatalokat várunk.
Részvételi díj: 1.500,-Sk. Bejáró táborozók részére: 500,-Sk.
Információ és jelentkezés a következő címen és telefonszámon kapható:

Dikácz Zsuzsanna - tel: 036 - 758 5240, mobil: 0907/404576
943 61 Szalka 435, E-mail: dikacz@orangemail.sk
IPOLYSZALKAI TÁJHÁZ
Nyitvatartás naponta: 8.00 – 17.00
Egész napos programok csoportok, családok, osztályok számára – 2004 június 1-től:
kézműves foglalkozások : szőnyegszövés, kosárfonás, kukorica háncsmunkák, üvegfestés, makramé, kötélverés, játék- és képkészítés...
lepény-, kenyér-, vagy kuglófsütés igény szerint
gyermekjátszótér
pattogatott kukorica és szalonnasütés
Irányár: 100.- 200.-Sk / személy étkezéstől függően.
Előzetes jelentkezés a 0907/404 576 telefonszámon.

Köszönetnyilvánítás
Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
2004. április 7-én elkísérték utolsó útjára a kiskeszi temetőbe a szeretett férjet, édesapát és nagyapát
GYETVEN GELLÉRTET
aki búcsúszó nélkül, 63 évesen távozott szerettei köréből.
A gyászoló család

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, a volt
munkatársaknak, a nánai községi hivatalnak,
akik elkísérték utolsó útjára 2004. április 21én drága halottunkat
ŠENKÁR TIBORT
a párkányi temetőbe. Külön köszönjük a sok
koszorút és virágot, valamint az együttérző szavakat.
A gyászoló család

S bolesťou v srdci ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom a
známym za prejavený súcit a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmieriť náš veľký
žiaľ nad stratou nášho zosnulého
MUDr. ĎUŠANA KARTÍKA
Smútiaca rodina

Ezúton fejezzük ki köszönetünket az „Új évszázad“ nyugdíjas klub tagjainak, szomszédoknak, ismerősöknek és barátoknak, hogy elkísérték utolsó útjára drága édesanyánkat
MÁRIA ŠESTINOVÁT
és igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat.
A gyászoló Tarr család

Ďakujeme členom „Klubu dôchodcov nového storočia“,
susedom, spolubývajúcim a priateľom, ktorí svojou účasťou sa
usilovali zmierniť náš žiaľ na poslednej rozlúčke s našou drahou mamičkou
MÁRIOU ŠESTINOVOU
Smútiaca rodina Tarrová

Fájdalommal a szívünkben köszönjük mindazoknak, akik 2004. május 6-án elkísérték utolsó útjára
szeretett férjemet
Paulik Józsefet
Köszönetet mondunk a koszorúkért, virágokért és
együttérzésükért, amellyel igyekeztek enyhíteni
mély fájdalmunkat.
Gyászoló felesége és családja
S bolesťou v srdci ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom a známym za prejavený súcit a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ nad stratou môjho manžela
Jozefa Paulíka
Ďakujeme všetkým, ktorí ho osobne odprevadili na jeho poslednej ceste.
Smútiaca manželka s rodi-
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A - Z REAL
REALITNÁ KANCELÁRIA
Ing. Ľudovít Danczi
Sobieskeho 6A, Štúrovo
(oproti parkovisku VÚB)
Tel.: 7520281, 0907 322130

Kúpa a predaj nehnuteľností,
poradenstvo, oceňovanie, vybavovanie
dokladov až po vystavenie listu vlastníctva.

A - Z REAL
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Ing. Ľudovít Danczi
Sobieskeho 6A, Štúrovo
(a VÚB parkolójával szemben)
Tel.: 7520281, 0907-322130

Ingatlanok vétele és eladása,
tanácsadás, értékbecslés, teljes körű
ügyintézés a tulajdonlap kiadásáig.
Sv. Imricha 18
Štúrovo
Tel: 0903-264 471

Lakberendezői tanfolyam indul
A R.I.T.E. BT. és a R.I.T.E. SLOVAKIA Kft. oktatási stúdió kétéves, okleveles képzést indít érettségizettek számára Párkányban.
A heti egy, ill. két alkalommal megtartott órákon a képzés résztvevőit hazai és magyarországi tanárok oktatják a következő tantárgyakra: lakberendezés, építészet, grafika, rajz, ábrázoló geometria,
művészettörténet. A tanfolyamnak a párkányi gimnázium ad helyet.

További információk: 035-788 6070
0905-181 099

Program MsKS
A VMK műsora

Kínálatunk – Naša ponuka:
- lakberendezési kellékek – bytové doplnky
- kovácsoltvas – kované výrobky
- gyertyatartók - svietniky
- virágtarók - kvetináče
- illatosító és díszgyertyák – voňavé a dekoračné sviečky
- kerámia - keramika
- üveg - sklo
- faliképek - obrazy
Ajándék – mindenkinek – tőlünk!
Darček – každému – od nás!

GAMEX – Štúrovo
Információ és rendelés a 75 10 950 telefonszámon

1. jún 2004
DEŇ DETÍ – GYERMEKNAP - TK
Vadaš – Termálfürdő
2. júl 2004
VITAJ LETO – NYÁRNYITÓ
parkovisko „pri kompe“
a „komp” melletti parkolón
Sztárvendég: NOX
10. júl 2004
FERNET STOCK CITRUS PÁRTY
Rádio OKEY Bratislava
parkovisko „pri kompe“
29.-31. júl 2004
IV. PIVNÝ FESTIVAL – IV. SÖRFESZTIVÁL
UNITED, CRYSTAL, ROMANTIC, Mc´ HAVER,
ÁMOKFUTÓK, TRAPÉZ , PARTI DUÓ, DILI
TRIÓ, KRÍZIS

MŰANYAG ABLAKOK,
AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

Turistický výstup na Vaskapu
12. jún 2004 (sobota)
Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove
pozýva na turistický výstup na Vaskapu všetkých, ktorí
majú záujem o nádherný pohľad na Štúrovo a okolie
z výhliadkového miesta nad Ostrihomom.
Zraz účastníkov o 9.00 hod. na Moste Márie Valérie.
Výbor SSMP

2004. május
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- Eladó 1,3 Wartburg kombi, vontatóhorog,

- R.I.T.E. Slovakia s.r.o. Komáromban mű-

- Predám 6-ročnú automatickú pračku zn.

- Eladó BABETTA kitűnő állapotban 1.800

műszaki vizsga 2005 november.

ködő oktatási Stúdió kétéves lakberendezői

WHIRPOOL za 3.000,- Sk.

km után, valamint VAZ 2103 személygép-

Tel.: 0908 713 498.

képzést indít érettségizetteknek Párkány-

Tel.: 0904 650 680.

kocsi garázsolt - kitűnő állapotban 80.000

- Mindenféle kőművesmunkát vállalunk!

ban. Tel.: 035/7886 070, 0905 181 099.

- Predám Škoda 120 L, rok v.1984, STK do

km után gy.é. 1989. Tel: 752 4983 (este).

Tel.: 0907 265 376.

- Výmena bytového jadra, kvalitná práca za

2006. Tel.: 0902 117 527.

- Kúpim alebo vezmem do prenájmu gar-

- Két- vagy háromszobás magántulajdon-

výhodnú cenu! Tel.: 0907 736 244.

- Eladó Butik a párkányi piactéren, áthe-

zonku, príp. 1 – 2 izbový zariadený byt min.

ban levő balkonos lakást vásárolnék Pár-

- Eladó Bényben családi ház: 5 szoba,

lyezhető, egyéb célra is használható.

na 6 mesiacov. Tel.: 0907 – 322130.

kányban, földszinten vagy első emeleten.

konyha, fürdőszoba, WC, garázs, pince,

Tel.: 0908 713 498.

- Vásárolnék vagy bérbe vennék garzont

Készpénzzel fizetek. Sürgős!

spajz, gazdasági épület, 12-áras telekkel.

- Kúpim garáž za rozumnú cenu.

esetleg 1 – 2 szobás berendezett lakást min.

Tel.: 0908 889 768.

Tel.: 0905/ 243 288.

Tel.: 0907 242 967.

6 hónapra. Tel.: 0907 – 322130.

- Eladó felújított összkomfortos 3-szobás

- Predám rodinný dom v Bíni: 5 izbový, ku-

- Kiadó garázs. Tel: 7511672 (este).

- Fürdőkádzománc felújítás - Glazúrovanie

családi ház 11-áras telekkel Ebeden. Köz-

chyňa, kúpeľňa, WC, garáž, pivnica, špejza,

- Daewo Tico autó + téligumi és előre-

vaní. Tel.: 0905/983 602.

ponti fűtés (szén, gáz) 2 garázs, gazdasági

hospodárske budovy 12 árová záhrada.

gyártott garázs eladó. Tel.: 036/752 32 03.

- Prijmeme kuchára(ku), čašníka (čašníčku)

épületek, borospince, saját kút, gyümölcs-

Tel.: 0905/ 243 288.

- Daewo Tico auto + zimné pneumatiky

do reštaurácie.

fák, 100 tőke szőlő. Ár megegyezés szerint.

- Kúpim garzónku alebo 1-izbový byt

s diskami na predaj + prefabrikovaná

Szakácsot(szakácsnőt), pincért (pincérnőt)

Tel.: 036 7510 210 , 0903 569 592.

v Štúrove. Tel.: 0904 650 680.

garáž. Tel.: 036/ 752 32 03.

felveszünk. Tel.: 0907/177768

22

Štúrovo a okolie

·

Párkány és Vidéke

máj 2004

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

Produkty AKURÁT pre Vás len od Wüstenrot stavebnej sporiteľne
Výhody Akurát úveru:
- mimoriadne výhodný úver, s ktorým si môžete vylepšiť svoje bývanie okamžite
- je pre cieľovú sumu od 15 000 do
3 000 000 Sk
- možnosť úveru aj bez ručiteľa

- doba splatnosti až 10 rokov
- 100%-ná poistná ochrana úveru
aj medziúveru
- možnosť využitia rodinnej zmluvy
so štátnou prémiou pre každého
člena rodiny

S podmienkami úveru Vás oboznámi na počkanie
Váš finančný poradca: Ing. Karol Meliška
Hlavná 2 – VÚB, a.s. 1. poschodie, č. dverí 207
Prac. doba: 8.00-12.00, 14.30-16.00 hod.
Tel.: 036/7523717, 0905/837794

ŠPORT
Hlavná 34, Tel.: 036/75 11 227

Predaj, servis, leasing, bazár

kolieskové korčule
– nastaviteľné
990.– Sk

skateboardy – 790.– Sk, 990.– Sk, 1.120.– Sk

Záhradkárstvo – Kertészet

SMARAGD
OKRASNÉ DREVINY,
záhradkárske potreby,
kŕmne zmesy
POSTREKY
GYÜMÖLCSFÁK,
DÍSZFÁK,
PERMETEK
örökzöldek,
kertészbolt,
tápok
Otváracia doba – Nyitvatartás:
Po/H – So/Szo: 800 – 1800, Ne/V: 800 – 1200

Horský bicykel FALCON-VB 18-prevodový
3.790.– 3.550.-

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

2004. május
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425

Hűtők
akciós áron!

Chladničky
za akciové
ceny!
ARC 2840
178 + 50 l
8.999,- Sk
CRC 390 BA
276 + 90 l
12.990,- Sk
SS 14 CB
140 l
5.999,- Sk

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

Vykupujeme:
meď hliník
nerez oceľový
šrot mosadz
za výhodné
nákupné ceny!

V O S TI ! ! !
O
T
O
H
V
E
M
Í
T
Naše
P LA
výkupne Vás
okrem Štúrova
čakajú na nasledovných miestach:

B á t o r o v é K o s i h y , Mlynská 619, Tel.: 035/779-7551
P o h r o n s k ý R u s k o v , Hlavná 83/A, Tel.: 0905/251-095
Ž e l i e z o v c e , Železničná 15, Tel.: 0903/940-945
Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.
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COCHER
Aj v júni

AZ 1510
2.999,-

AE 6565
EXP 210

999,-

3.999,-

890,-

– digitális igazolványképek – 2 percen
vagy 24 órán belül

19.999,-

– vypracovanie digitálnych fotografií z CD, diskety

BEZPEČNOSTNÉ
DVERE LEVAP
certifikát Národ. bezp. úradu
7-12 bodové
montáž aj do pôvodnej oceľovej zárubni
www.levap.sk
Vzorková predajňa:
Zolty-hobby
Hlavná 50
943 01 Štúrovo,
Tel: 036/7512 182
Nám.Sv. Imricha 33, Štúrovo – Párkány
Tel/Fax: 036/7512 245; 0905/357 274

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

– digitális fényképek kidolgozása helyben,
CD-ről, mágneslemezről

MC 90
16.666,-

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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!

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!

2.990,-

LEVAP

Nám. Sv. Imricha 19
(pri kostole)
Štúrovo
Tel.: 036/75 12 108

z predajne COCHER
ELEKTRO!

3.999,-

Predaj aj na splátky

máj 2004

Párkány és Vidéke

ELEKTRO

termékek júniusban is
a COCHER ELEKTRO villamossági boltból!

–
–
–

·

– foto na preukazy – za 2 minúty alebo 24 hodín

VASKERESKEDÉS
ŽELEZIARSTVO
Široký výber železiarskeho tvaru:
• elektrické ručné náradie
• spojovací materiál
• záhradkárske potreby

ry
preso
Kom
8.–

3

od 61

Podlahárske práce?
Nová technológia!
Bezprašné brúsenie – stále
za vlaňajšie ceny!
Predaj a montáž plávajúcej
parkety

dlá
erpa
č
é
n
r
Pono
14.–

od 11

Padlóburkolatok
új technológiával!
Portalan csiszolás –
még mindig a tavalyi áron!
Szalagparketta eladás
és szerelés
Solídne ceny, odborná obsluha!
Szolid árak, szakszerű
kiszolgálás!

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

