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Kék lagúna
Június 30-án megnyílt a párkányi hullámmedence. Ezzel –
alapítása óta – a fürdő életének eddigi legjelentősebb beruházása valósult meg, amely stradfürdőnket a tágabb régió egyik
legjelentősebb idegenforgalmi attrakciójává tette. A 3800m2nyi vízfelület újabb 5000 fürdőző fogadását teszi lehetővé. A
medence környezete is csinosodott, zöldterület, napozópadok,
ernyők, mosdók és egy vadonatúj büfésor szolgálják a fürdővendégek kényelmét és komfortját. A száz százalékos tengerparti hangulathoz tényleg már csak a pálmafák hiányoznak. A
60-milliós beruházásból a gyermekmedence felújítására is futotta, amely mellé új játszótér is került.
Gyetven Miklós, a Vadas Kft. igazgatója megnyitó beszédében a fürdő folyamatos fejlesztésének szükségességét
hangsúlyozta, ami által a város egyre vonzóbbá válik az idegenforgalom számára, s aminek eredményeképpen nemcsak a
fürdő, de a város és a lakosság bevételei is nőnek. Mindez
nagyban előmozdítja Párkány fejlődését. Köszönetet mondott
a képviselőtestületnek, amely bizalmat szavazott a fejlesztésnek, valamint a hitelt nyújtó bankintézeteknek és a kivitelezőknek, akik sokszor kedvezőtlen munkakörülmények között
is kiváló munkát tudtak végezni és a tervezett határidőre elvégezték feladatukat.
A hullámmedence máris nagy népszerűségnek örvend. A
megnyitás utáni első hétvégén, a felemás időjárás ellenére
sem lehetett a fürdő környékén üres parkolóhelyet találni.
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Modrá lagúna
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Mikuláš Gyetven és Gernot Daumann,
viceprezident Dexia banky pri odovzdaní Bazénu

30. júna bol odovzdaný bazén s vlnobitím na termálnom kúpalisku. Týmto sa uskutočnila – od jeho založenia – najrozsiahlejšia investícia v histórii firmy, ktorá zaradila naše kúpalisko
medzi najvýznamnejšie atraktivity turistického ruchu širšieho
regiónu. Bazén s umelými morskými vlnami na 3800 m2 umožní
zväčšiť kapacitu kúpaliska o 5000 osôb. Aj okolie bazénu sa
skrášlilo, zeleň, spevnené plochy s ľavicami, nové toalety a
bufety – to všetko slúži k zvýšeniu pohody a komfortu návštevníkov. K stopercentnej morskej eufórii chýbajú skutočne už len
palmy. Zo 60-miliónovej investície sa podarilo obnoviť aj detský
bazén, ku ktorému pribudlo nové hrisko.
Ing. Mikuláš Gyetven, riaditeľ firmy vo svojom otváracom
prejave zdôraznil potrebu neustáleho rozvoja kúpaliska, v
dôsledku čoho sa mesto stáva stále príťažlivejším pre turistický
ruch, a z čoho plynie zisk nielen pre samotný Vadaš, ale i pre
mesto a jeho obyvateľov. Znamená to významné rozvojové
impulzy pre mesto. Vyslovil poďakovanie mestskému zastupiteľstvu, ktoré s dôverou prijalo myšlienku investičných zámerov,
a taktiež bankovým inštitúciám, ktoré poskytli úvery a dodávateľským firmám, ktoré často za nepriaznivých podmienok plnili
úlohy a dielo včas dokončili.
Nový bazén sa ozaj teší veľkej popularite. Cez prvý víkend po
odovzdaní – napriek premenlivému počasiu – bolo ťažké nájsť
voľné parkovacie miesto na okolí kúpaliska.

A fürdőzők birtokba veszik a hullámmedencét
ROLETY

SIEŤKY PROTI HMYZU

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

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

-hČALÚNENIE DVERÍ
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Most je strážený

Hídőrizet

„Styk s inými nás vždy núti definovať sa. Toto sa stáva každým stret„A másokkal való kapcsolat mindig arra késztet bennünket, hogy
nutím s druhým človekom jednoduchšie, lebo definícia partnera nám
önmagunkat is meghatározzuk. Ez minden újabb találkozást tovább
pomáha spoznať našu zváštnosť a zistiť, čo máme spoločné. V stretnutí
könnyít, mert a partner meghatározása segít felismerni, miben küspoznať vlastnú kultúru, celou váhou spoločného a ľahkosťou zvláštnelönbözünk és mi bennünk a közös. Felismerni a másik ember másho. Spoznať inakosť iného nám pomáha spoznať vlastnú inakosť." Most
ságát, segít megismerni saját másságunkat is. A hidat őrizni kell, netreba strážiť, aby ho náhodou niekto zase nezničil. Od fyzického
hogy megint tönkretegye valaki. A fizikai őrizetnél azonban fontostráženia je však dôležitejšie duchovné stráženie. Keď sa nenaruší
sabb a szellemi őrizet: nem kerülhet veszélybe a híd, ha nem szakad
duchovné premostenie medzi ľuďmi – most nie je v nebezpečenstve.”
meg a szellemi áthidalás az emberek között.”
23. júna bol slávnostne otvorený Dom strážcu mosta. Nová kultúrna
Június 23-án megnyílt a Hídőr-ház. Az új kulturális intézmény a vároustanovizeň je umiestnená v pravom krídle budovy mestského múzea. Prví
si múzeum épületének jobbszárnyában kapott helyet. Az első hídőrök
dvaja strážcovia mostu budú Eva Maria Würth a Philippe Sablonier.
szerepét két svájci művész, Eva-Maria Würth és Philippe Sablonier tölBudovu – po jeho rekonštrukcii – dal k dispozícii mesto, prevádzkové
tik majd be. Az épületet – annak felújítása után – a város bocsátotta rennáklady a štipendium strážcov zadelkezésre, a működési költségeket
bezpečí autor nápadu, Karol
és a hídőrök ösztöndíját pedig a
Frühauf, švajčiarsky podnikateľ
„Hídőr” ötletgazdája, Frühauf Kárpochádzajúci zo Štúrova. Zabezpeoly, Párkányból elszármazott svájci
čenia chodu ustanovizňe sa zhostilo
vállalkozó biztosítja. A működés inKultúrne združenie Štúrovo a okolie.
tézményi hátterét a Párkány és VidéStrážcovia mosta sa budú striedať
ke Kulturális Társulás vállalta fel. A
polročne, a budú vybratí na základe
hídőrök félévente váltják majd egykonkurzu vyhláseného v celosvetomást, s egy világszerte meghirdetett
vom meradle. Vyhodnotenie ich propályázat alapján kerülnek kiválaszjektov a výber umelcov bude úlohou
tásra. A pályázatok elbírálása és az
jednej štúrovsko-ostrihomskej komiarra érdemes művészek kiválasztása
sie. Povinnosťou strážcov mostu je,
egy párkány-esztergomi zsüri dolga
aby viedli denník o Moste Márie
lesz. A hídőrök kötelessége, hogy
Valérie a aby vytvorili také umelecké
naplót vezessenek a Mária Valéria
dielo, ktoré svojim duchovným odkaHídról és olyan szellemi-művészeti
Frühauf Károly beiktatja az első hídőröket
zom spája ľudí žijúcich na oboch
alkotást hozzanak létre, amely szelbrehoch. Vytvorené dielo musia prenechať mestu. Ich úlohou je aj vytvolemiségével, üzenetével köti össze a két parton élőket. Az általuk létrerenie živého kontaktu s tu žijúcimi ľuďmi, totiž dom strážcu nie je uzavrehozott alkotást a városra kell hagyniuk. Feladatuk továbbá az itt élő emtou umeleckou dielňou, ale ustanovizňou, ktorá čerpá podnety z ducha
berekkel való eleven kapcsolatépítés, tehát a Hídőr-ház nem egy zárt
miesta a mentality tunajších ľudí, a z týchto podnetov vytvára svoj
szellemi-művészeti műhely, hanem egy olyan intézmény, amely a hely
duchovný produkt, umelecké dielo. Ustanovizeň sa postará aj o prezentászelleméből, az itt élő emberek mentalitásából merít ihletet és ezt építi be
ciu, publikovanie a dokumentáciu produkcie strážcov mosta. Pod názvom
az itt készülő alkotásokba. Az elkészült alkotások bemutatásáról, publiRes Artis existuje medzinárodná sieť rezidencií, ale funkcia strážcu mosta
kálásáról és dokumentálásáról is gondoskodnak majd. Res Artis néven
je zatial novinkou. Karol Frühauf by vedel predstaviť podobné niečo v
működik a rezidenciák nemzetközi hálózata, de a hídőri státus újdonság,
Mostare. Podstatou je, aby daný intelektuál, tvoriaci človek nabádal svojFrühauf Károly a hercegovinai Mostarban tudna még ilyet elképzelni. A
bytnosť regiónu, a aby to umelecky prezentoval s úplnou voľnosťou svojej
lényeg, hogy egy minden ízében értelmiségi, alkotó ember felfedezze a
tvorivosti v hocijakom žánry.
régiót, s rögzítse ezt a legteljesebb alkotói szabadsággal, bármilyen műKarol Frühauf z príležitosti otvorenia ustanovizne predostrel históriu
fajban.
zrodu nápadu a povedal, že týmto chcel dať niečo hodnotné pre svoje
Frühauf Károly, a ház megnyitása alkalmából elmondta az ötlet szülerodné mesto a ctiť pamiatku svojich rodičov. Hovoril o svojich reminestésének történetét és azt, hogy ezzel szülővárosának, szülei emlékének
cenciách týkajúcich sa mosta a vyjadril svoje potešenie, že ustanovizeň
adózik. A híddal kapcsolatos emlékeit idézte fel és abbéli örömének
otvára svoje brány práve vtedy, keď rozvoju kontaktov oboch brehov
adott hangot, hogy a Hídőr-ház épp akkor nyílik meg, amikor a két part
bráni čoraz menej okolností.
közti kapcsolatépítés egyre kevesebb akadályba ütközik.
Primátor Ján Oravec s uznaním hovoril o nápade a vyslovil svoju
Ján Oravec polgármester elismeréssel nyilatkozott az ötletről és kifenádej, že dom strážcu mosta bude šíriť dobré meno mesta vo svete, a
jezte azon reményét, hogy az intézmény a város jóhírét gyarapítja majd
poďakoval sa Karolovu Frühaufovi za veľkorysé gesto, ktorým sa pričinil
a világban és megköszönte Frühauf Károlynak a szülővárosa felé tett neo vytvorenie tejto ustanovizne.
mes gesztust.
Vďaka projektu Strážcu mosta Štúrovo zapojíme do obehu medzináA Hídőr-projektnek köszönhetően Párkányt a nemzetközi művészeti
rodného umeleckého života – povedal Juraj Himmler, peredseda
élet vérkeringésébe is bekapcsoljuk – mondta Himmler György, a PárKultúrneho združenia Štúrovo a okolie, ktorý hodnotil vytvorenie domu
kány és Vidéke Kulturális Társulás elnöke, aki úgy értékelte a Hídőr-ház
strážcu mosta, ako svetový čin prameniaci z lásky k rodnej zemi.
létrehozását, mint egy a szülőföld szeretetéből született nagyvilági tettet.
Pozvaných hostí ponúkli hostitelia švajčiarskou čokoládou a alpským
A meghívott vendégeket a vendéglátók igazi svájci csokoládéval és alpesyrom na recepcii konanej z príležitosti otvorenia domu.
si sajtokkal kínálták a megnyitót követő fogadáson.
-hb-

-hb-, foto: Muszka R.

Köszönet és jókívánság

Vďaka a prianie

Ezúton is szeretném Párkány minden lakosának és önkormányzatának megköszönni mindazt az anyagi támogatást, melyet a Hídőr számára biztosítottak. Remélem, hogy ezen hozzájárulás majd kamatostól
megtérül oly módon, hogy érdekes és eredeti személyiségek tölthetnek
majd néhány hónapot a városban, hogy jelenlétükkel gazdagítsák
annak kulturális és társadalmi életét. Itt tartózkodásuk alatt, illetve visszatérve hazájukba Párkány és az itt élő emberek jóhírét fogják gyarapítani. Köszönöm Himmler Györgynek és Ján Oravecnek, valamint
valamennyi munkatársuknak, hogy segítettek megvalósítani ezt az ötletet. Meggyőződésem, hogy a Hídőr olyan intézménnyé válik, amely a
város életét gazdagabbá és kulturális téren még érdekesebbé teszi.
A város lakóinak kívánok sok kedélyes, nem feltétlenül tanulságos,
de emberileg elmélyült és vidám találkozást a hídőrökkel.
Frühauf Károly, 2004.június 26
(Ford.: Lukács Zsigmond)

Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať obyvateľom mesta za zdroje
uvoľnené prostredníctvom samosprávy na priestory pre Strážcu mosta,
ktoré mestský úrad realizoval. Dúfam, že sa táto investícia zúročí v podobe zaujímavých osobností, ktoré budú mať vzácnu príležitosť pobudnúť
viacero mesiacov v meste, a svojou prítomnosťou a činnosťou obohatia
jeho kultúrny a spoločenský život. Počas ich pobytu i po návrate domov
budú strážcovia mosta šíriť vo svojich krajinách chýr ľudí žijúcich v Štúrove. Ďakujem Jurajovi Himmlerovi a Jánovi Oravcovi a všetkým ich
pomocníkom za angažmán, s ktorým sa v rozhodujúcej miere pričinili k
uskutočneniu tohto nápadu a pevne verím, že strážca mosta bude unstanovizňou, ktorá prispeje k spestreniu mesta a na poli kultúry ho zviditeľní ešte
viac.
Všetkým obyvateľom mesta prajem veľa veselých, málo poučných, veľa
radostných a vždy hlboko ľudských chvíľ stretnutia so strážcami mosta.
Karol Frühauf, 26. júna 2004
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Kiért van a biztosító?

Načo je nám poisťovňa?

A biztosító társaságok általában egymással versengenek az
ügyfél kegyeiért. A párkányi onkológiai rendelővel kapcsolatban azonban ez a megállapítás mintha nem lenne érvényes. A
biztosító társaságok „jóvoltából” ugyanis május 1-től a párkányi rendelőintézetben megszűnt az onkológiai rendelés.
Április végéig hetente egyszer látogatott Érsekújvárból Párkányba egy onkológiai szakorvos. Rendellenességekre hivatkozva azonban a biztosítók felmondták a vele kötött szerződést. Eddig – mondhatnánk – jogilag rendben is lennének a dolgok, de önkéntelenül
felmerül a kérdés, hogy a továbbiakban mi lesz a rákos betegségben
szenvedőkkel? Ezek után Érsekújvárba kell majd utazgatniuk minden egyes gyógyszeradag előírásáért? Nem beszélve a súlyosabb
betegekről, akik kiemelt gondoskodást igényelnek. Ezek a nem kis
megpróbáltatást jelentő problémák a biztosítót nyilván nem érdeklik. A helyzetet bonyolítja, hogy nehéz találni olyan onkológust, aki
egy kisvárosban részmunkaidőben rendelne, mert teljes munkaidőben magánorvosnak nem kifizetődő a párkányi munkavállalás. A
problémát a törvény sem orvosolja és az EU-csatlakozásunk ellenére Esztergomban sem kezeltethetik magukat a rákos betegek.
Hasonló a helyzet a veseelégtelenségben szenvedők esetében, bár
Esztergomban és Érsekújvárban ugyanaz a svájci szolgáltató végzi
a dialíziseket. A két város között csupán annyi a különbség, hogy
míg Esztergomban a dialízist-központ nincs kihasználva, Érsekújvárban túl van terhelve. Elegáns megoldást jelentene, ha a svájci
szolgáltató megegyezne a szlovákiai biztosítókkal és Esztergomban
is fogadhatná a párkányi régió veseelégtelenségben szenvedő betegeit. Természetesen erre Szlovákia és Magyarország érintett szerveinek, biztosítóinak is rá kellene bólintaniuk. Mondhatnánk, hogy
ez csak akarat és jó szándék kérdése, azt viszont nem tudjuk megvan-e ez mindenhol? Úgy tűnik, hogy uniós csatlakozásunk ellenére egy ilyen határon átívelő együttműködésre még nem érett meg az
idő.

Vo všeobecnosti zdravotné poisťovne súťažia o priazeň svojich klientov. Čo sa však týka štúrovskej onkológie, je toto
vyhlásenie asi neplatné. „Vďaka” zdravotným poisťovniam totiž
od 1. mája prestala fungovať onkologická ordinácia na štúrovskej poliklinike.
Do konca apríla k nám týždenne raz zavítal z Nových Zámkov
onkológ. No, odvolávajúc sa na rôzne nedostatky poisťovne vypovedali s nim zmluvu. Z právneho hľadiska by to bolo aj v poriadku, ale čo ďalej s pacientmi s onkologickými ochoreniami? Majú
cestovať do Nových Zámkov pre každý liek, ktorý pre nich znamená život? Veď pre viacerých pacientov bolo vážnym problémom aj návšteva štúrovskej polikliniky. Nehovoriac o akútne
chorých, ktorí potrebujú zvýšenú opateru. Tieto problémy pravdepodobne zdravotné poisťovne nezaujímajú.
Problémy komplikuje, že je ťažké nájsť onkológa, ktorý by v
malom mestečku ordinoval na čiastočný úväzok, lebo na plný
úväzok sa mu to v Štúrove neoplatí. Problém nerieši ani zákon a
napriek vstupu do EÚ pacienti nemôžu navštevovať ani odborného lekára v Ostrihome.
Podobná je situácia aj pri zlyhaní funkcií obličiek. V Nových
Zámkoch robí dialýzu ten istý švajčiarsky dodávateľ, ktorý aj v
Ostrihome. Rozdiel je len v tom, že pokiaľ v Ostrihome nie sú
zariadenia plne využité, v Zámkoch sú preťažené. Bolo by elegantným riešením, keby švajčiarsky podnikateľ sa dohodol so slovenskými poisťovňami a na dialýzu odkázaní pacienti štúrovského regiónu mohli byť ošetrení v Ostrihome. Prirodzene, že to
potrebuje súhlas kompetentných maďarských a slovenských
orgánov a poisťovní – teda mohli by sme povedať, že je to len
otázka dobrej vôle, no nevieme, či tá dobrá vôla je všade k dispozícii? Zdá sa, že napriek spoločnému členstvu v EÚ ešte na
takúto formu cezhraničnej spolupráce jednoducho nedozrel čas.

(O)

(o)
(Preklad: Lukács Žigmund)

Mentés vízben, levegőben

Záchrana na vode a vo vzduchu

Egy Komárom felé tartó uszály a híd egyik tartópillérének ütközött, majd ezt követően kisodródott, és – miután a parttól 25-30
méterre megfeneklett – ammóniumnitrát-tartalmú műtrágya gyulladt ki a rakterében. Persze, mindezt csak a Párkány és Esztergom
között, a Dunán tartott katasztrófavédelmi gyakorlat forgatókönyve tartalmazta. Ezt a szimulált helyzetet a Mária Valéria Híd esztergomi hídfőjénél tartott gyakorlaton az esztergomi tűzoltóság és
a tatabányai katasztrófavédelmi központ speciális egységeinek, a
komáromi és tatai tűzoltóság, valamint az érsekújvári járási tűzoltóparancsnokság csapatainak kellett „megoldaniuk”. Az uszályon
dolgozó négy személy súlyosan megsérült. A mentés összehangoltan és szervezetten folyt. Míg a szlovákiai tűzoltóhajó folyamatosan hűtötte a felhevült hajótestet, az esztergomi mentőegységek
a hídról leereszkedve látták el a sérülteket, majd egy motorcsónakkal szállították őket a partra. Ezzel párhuzamosan az érsekújváriak mentőhelikoptere a súlyosabb sérülteket szállította a helyi focipályán várakozó gyorsmentőhöz. Csak miután a sérültek biztonságba kerültek, léptek színre a talpig azbesztben harcoló lánglovagok, akik a veszélyes rakományt hűtötték-oltották.
A gyakorlat során a civil közönséget az akció operatív tisztje folyamatosan tájékoztatta a mentés egyes mozzanatairól.
Arra többen is kíváncsiak voltak, hogy ilyen olajozottan és öszszehangoltan működtek-e volna együtt az akció résztvevői, ha valóban élesben és villámgyorsan kellett volna cselekedniük és a
helyszínre érkezniük. Bár a pontos limit nem ismert, egy mentőbúvár neoprénbe öltöztetése körülbelül húsz percig tartott. Mindenesetre jó tudni, hogy szerencsétlenségek, katasztrófák esetén a
két ország tűzoltó– és mentőegységei integrált akció keretében látnak munkához.

Vlečný čln plávajúci smerom do Komárna narazil do piliera štúrovského mostu a odtrhnutý po prúde rieky sa dostal do
vzdialenosti 25-30 metrov od brehu, tam uviazol, a jeho
náklad – umelé hnojivo začalo horieť. Samozrejme, to obsahuje len scenár fingovanej katastrofy na Dunaji medzi
Ostrihomom a Štúrovom. Simulované cvičenie realizovali pri
predmostí v Ostrihome ostrihomskí hasiči a príslušníci špeciálnych jednotiek na odstránenie nepredvídaných katastrof z
Tatabánye, za súčinnosti hasičov z Komárna a Taty, ako aj
hasičského zboru z Nových Zámkov. Oni všetci mali riešiť
danú úlohu.
Na vlečnom člne pracovali štyria, všetci utrpeli ťažké zranenia. Záchranné práce sa realizovali organizovane. Hasičská
loď zo Slovenska sústavne ochladzovala lodné priestory, ostrihomskí záchranári poskytovali prvú pomoc raneným tak, že sa
spustili z mosta a s pomocou motorového člna ich dopravili na
breh. Popri tom helikoptéra novozámockých záchranárov preniesla ťažšie ranených na športové ihrisko, odkiaľ ich sanitka
rýchlej pomoci dopravila do nemocnice. Až vtedy sa pustili
potápači v azbestovom oblečení do práce.
Počas cvičenia operatívny dôstojník sústavne informoval
civilné obecenstvo o jednotlivých momentoch záchrany.
Viacerých zaujímalo, či účastníci akcie by boli schopní tak
rýchle reagovať aj vtedy, keby všetko bolo „naostro”. Presný
časový limit síce nepoznáme, ale preobliekanie jedného potápača – záchranára do neoprénu trvalo asi dvadsať minút. Aj
tak je dobré vedieť, že v prípade katastrofy sú pripravení
hasiči a záchranári obidvoch susedných krajín.

Az ÚJ SZÓ nyomán: br
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Az első civil börze Párkányban

Alapozás és tapasztalatcsere
Június 24-én a régió civil szervezetei, kulturális-közművelődési szövetségei, polgári társulásai találkoztak a
helyi művelődési otthonban. Az első
párkányi civil börze célja az információ– és a tapasztalatcsere, továbbá az
aktuális pályázati lehetőségek felmérése volt egy hangulatos délután keretében.
A civil társadalom megteremtésében
pótolhatatlan szerepük van a különféle
egyesületeknek, társulásoknak, alapítványoknak – hangsúlyozta üdvözlő beszédében Himmler György, a Párkány és
Vidéke Kulturális Társulás elnöke, és
hozzátette: a második világháborúig, ill.
az ezt követő kommunista hatalomátvételig azért is lehetett színes és rendkívül
gazdag egy-egy helység társadalmi élete, mert a tűzoltóktól a legényegyletekig,
az olvasóköröktől a hagyományőrzőkig
szinte mindenkinek volt társulása, ha
úgy tetszik civil szervezete. Ez a nemes
hagyomány immár a régiók Európájában
születik újjá, modern körülmények között. Ezért is fontos, hogy a párkányi és
a Párkány környéki civil szervezetek minél szorosabbra fűzzék kapcsolataikat, s
tanuljanak egymástól, akár a pályázatokban, akár ötletekben, vagy megvalósítható projektek összeállításában. Erre a

legjobb alkalom a börzéken adódik. A
házigazda, a muzslai székhelyű Jövő
2000 Alapítvány volt, a rendezvényről
Góra Sarolta, pályázati munkatárs tájékoztatta lapunkat. A Jövő 2000 Alapítvány 1997-ben alakult, azóta regionálissá bővült. A Fórum Információs Központ koordinálásával már több helyen is
rendeztek börzét. A mostani összejövetelen Szalkáról, Kőhidgyarmatról, Köbölkútról, Muzsláról, Nánáról, Karváról
és Csatáról, továbbá Bátorkesziről képviseltették magukat a civil társulások. A
felsoroltak lényegében az Ister-Granum
Eurorégió civil hálózatának részét alkotják, ezért is fontos, hogy partnerre találjanak egymásban. A magyarországi helyi civil szervezetekkel is hasznos a kapcsolattartás, s ebben segít a most megjelent Ister-Granum civil szervezeteinek
frissített, bővített katalógusa, amelyet
minden regionális társulás megkap. A
börzén Tuba Lajos vázolta az új pályázati lehetőségeket, továbbá előadást hallhattunk a Pázmány Péter Alapítvány által lebonyolított oktatási -nevelési támogatások idei elosztásáról is. Mint kiderült, eddig több mint 300 millió forintot
utalt át a magyar kormány erre a célra,
június-júliusban várják egy nagyobb, kb.
600 millió forintos csomag érkezését.
Góra Sarolta elmondta: a magyarorszá-

giakkal több, nagyobb projekten is
együtt dolgoznak, pld. az esztergomi
székhelyű Eurohíd Alapítvánnyal, viszont a munkát rendkívül megnehezíti,
hogy a két ország jelenlegi jogharmonizációs hiányai miatt nem lehet bejegyeztetni egy közös, regionális szervezetet.
Ez a pályázatok kidolgozását rendkívüli
módon lassítja és a Brüsszelbe benyújtható projektek esélyét is csökkenti, ráadásul folyton egyeztetési gondokat
okoz, mert ha átlépjük az országhatárt,
már más pályázat érvényes. Az is bürokratikus, időhúzó dolog, hogy pld. A
Matrakap-projekt esetében az esztergomiaknak Pesten, a muzslaiaknak Pozsonyban kellett ugyanazért pályázniuk.
Magyarországon emiatt az emberjogi
biztoshoz fordultak, továbbá a KukanKovács külügyminiszteri találkozón is
sürgették egy közös jogharmonizációs
tanács létrehozását. A csütörtöki börzén
többek között a szalkai Ipoly Menti Kulturális és Turisztikai Társaság, a bátorkeszi Alap Polgári Társulás, a csatai
Romane Jile Polgári Társulás, a karvai
Duna Menti Vidékfejlesztési és Kulturális Társulás, a Nánai Színjátszócsoport
társulata, valamint a falvak Csemadokalapszervezetei és nyugdíjasklubjai mutatkoztak be.
– az Új Szó nyomán – br

Po dorastencoch, úspešní aj žiaci!
Žiaci oddielu vzpierania veľmi úspešne nadviazali na úspechy svojich
starších kamarátov. Na Majstrovstvách
Slovenska žiakov a žiačok, ktoré sa
konali 4.júna v Štúrove, dosiahli žiaci
vynikajúce výsledky:
V kategórii do 50 kg obsadil Dezider
Csóka 2. miesto.
V kategórii do 62 kg obsadil Róbert
Hatala 2. miesto.

V kategórii do 69 kg obsadil Adrián
Adamík 2. miesto, a v tej istej kategórii
skončil na 4. mieste Daniel Pataši.
Raritou je, že na svojom prvom štarte
na M – Slovenska žiačok obsadila žiačka
Lenka Konczová 1. miesto.
Prvé miesto na M – Slovenska, ktoré sa
konali v Trenčíne, obsadila dorastenka
Hajnalka Harišová.
Pevne veríme, že pod vedením mladého
trénera Kornela Vargu, budú úspešne

reprezentovať TJ-JCP a mesto Štúrovo aj
naďalej.
Chlapci a dievčatá, ak chcete byť
úspešní a známi, navštívte oddiel vzpierania. Možno, že aj z Vás budú raz
úspešní športovci.
Za pekné výsledky a kvalitnú reprezentáciu blahoželáme všetkým. Poďakovanie
patrí aj trénerovi Kornelovi Vargovi.
Mgr. Milan Cap
predseda oddielu vzpierania

Tát-Ebed – kéznyújtás a Dunán át

Družobná zmluva cez Dunaj

Május 30-án a „Táti pünkösdi napok” keretében került sor a
Tát – Ebed testvérkapcsolat okiratának aláírására. Az ünnepi
aktuson jelen volt több magyarországi község polgármestere,
valamint Tát testvérközsége – a németországi Buseck – polgármestere. A rendezvényen jelen volt Farkas Iván parlamenti képviselő és Drapák Károly muzslai polgármester. Ünnepi beszédet
Martonyi János, országgyűlési képviselő mondott. A testvérkapcsolatot megfogalmazó okiratot Nagy Tibor és Szenes Lajos
polgármesterek írták alá. Az ünnepi aktust műsor követte, melynek keretében fellépett a táti fúvószenekar és a mazsorett csoport, a busecki Blasorchester és a Wachenbuchen fúvószenekar.
Nagy sikert aratott az ebedi citerazenekar és a vegyeskórus is.

30. mája v rámci „Tátskych turičných dní” podpísali
zmluvu o spolupráci medzi obcami Obid a Tát. Prítomní boli
starostovia viacerých obcí z Maďarska a starosta z
družobnej obce Buseck, z Nemecka. Na podpísaní boli prítomní: Iván Farkas, poslanec NR SR a mužliansky starosta
Károly Drapák. Slávnostný prejav predniesol János
Martonyi – poslanec parlamentu MR. Zmluvu podpísali
Tibor Nagy a Lajos Szenes. V kultúrnom programe vystúpila dychovka, mažoretky z Tátu a busecký orchester a
dychovka. Veľký úspech zožal aj obidský citarový súbor a
zmiešaný zbor.

Burza Kálmán

Koloman Burza
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„Most, ktorý spája”
Most Márie Valérie spojil po piatich
desaťročiach ľudí z dvoch brehov Dunaja
– obyvateľov Štúrova a Ostrihomu, aby
otvoril cestu ekonomickému rozvoju, partnerstvu a spolupráci medzi dvomi národmi. Práve Most Márie Valérie bol pred pár
rokmi inšpiráciou aj pre organizátorov
bezpríspevkového darcovstva krvi v Štúrove a v Ostrihome zároveň. „Most ľudskosti” spojil zdravých (darcov krvi) s chorými, ktorým darovaná krv vrátila zdravie a
život.
18. júna sa uskutočnil v Štúrove už tretí
ročník humánnej akcie: „Most, ktorý
spája”. Na podnet Slovenského Červeného
kríža sa doň zapojili darcovia krvi zo Štúrova i blízkeho okolia, zamestnanci
Kappy, Mestského úradu, Polikliniky.
Prišli colníci, mestskí policajti, železničia-

ri, pracovníci z iných pracovísk i nezamestnaní, muži i ženy. Do Mestského
múzea v Štúrove, kde sa odbery konali,
prichádzali prví darcovia krvi už od 7
hodiny rannej. Väčšina z nich boli dlhoroční darcovia, preto im procedúra nebola
neznáma a trpezlivo čakali najprv na
vyšetrenie, ktoré odberu predchádzalo a
napokon na samotný akt odobratia 0,5 l
vzácnej, ničím nenahraditeľnej tekutiny.
Medzi 57 darcami však prišli na radosť
celého odberového tímu z Novozámockej
nemocnice aj ôsmi noví darcovia, ktorí krv
darovali prvýkrát. Prvodarcovia sú vzácni, pretože ak prvýkrát prekonali prirodzený strach a odhodlali sa na nie práve bezbolestnú procedúru, je veľká nádej, že krv
darujú aj nabudúce. Nie zo zištných dôvodov, pretože darcovia žiadne výhody z

darovania krvi nemajú. Jedinou odmenou
pre nich je dobrý pocit, že svojim činom
pomohli možno neznámemu chorému
dieťaťu, možno rodičke, či obeti tragickej
dopravnej nehody. Darcovia krvi si možno
viac než my ostatní uvedomujú tenkú batériu medzi životom a smrťou, fakt, že všetci
sme potencionálne obete. Často vravia, že
radšej krv darujú, len nech sa nikdy nedostanú do situácie, že samy budú transfúziu
krvi potrebovať. Slovenský Červený kríž v
mene ostatných spoluobčanov všetkým
darcom krvi úprimne ďakuje a želá im a
ich rodinám dlhý a zdravý život. Naše
poďakovanie patrí aj Mestskému úradu v
Štúrove a Poliklinike Štúrovo, ktorí celé
podujatie pomohli zabezpečiť.
Územný spolok SČK Nové Zámky

Gyermeknap az Akadémián

Dôkaz dobrej spolupráce

Kedves meglepetéssel készült a Kereskedelmi Magánakadémia II.B osztálya PaedDr. Szitás Emília osztályfőnök vezetésével június elsejére. Meghívták az Ady utcai óvodásokat, hogy
velük együtt ünnepeljék a gyermeknapot.
A kis ovisok először szájtátva csodálkoztak, de aztán gyorsan
feltalálták magukat. A nagycsoportosok a pályát bérelték ki maguknak, a kicsoportosok a homokozót foglalták el. Az ügyességi
feladatok között különféle labdajátékok szerepeltek, de nagy lelkesedéssel rajzoltak és festegettek is. A jutalmak sem maradtak
el, melyek között nemcsak édesség, de az iskola diákjainak munkái is szerepeltek. A nap végére mind a nagyok, mind a kicsik
kellemesen elfáradtak. Búcsúzáskor kissé elszomorodott mindenki, de megfogadták, hogy hagyománnyá teszik ezt a közös
gyermeknapot.

l. jún je sviatok všetkých detí. Každý sa snaží v tento deň
urobiť pre deti maximum. V rámci dňa otvorených dverí sa mali
možnosť zapojiť aj rodičia do rôznych zaujímavých aktivít v
Materskej škole na Adyho ulici v Štúrove.
Tento rok sa nám podaril predĺžiť deň detí aj vďaka kreatívnosti a ústretovosti prof. Szitásovej zo Súkromnej obchodnej
akadémie v Štúrove.
2. júna sme navštívili s našimi deťmi MŠ areál SOA.
Pedagogickí kolektív a študenti tejto strednej školy prekvapili
škôlkárov so zaujímavými súťažami a rôznymi aktivitami.
Pripravili nám aj vlastnoručne zhotovené darčeky, ktorým sa
deti veľmi potešili, a nechýbali ani sladké odmeny.
Touto cestou ďakujeme pedagogickému kolektívu a študentom SOA v Štúrove za krásne a vydarené športové dopoludnie,
z ktorého mali naši škôlkári obrovský zážitok.

A 2. B osztály tanulói

Kolektív MŠ Adyho v Štúrove

Gratulujeme!

Gratulálunk!

Už sme referovali o obetavom čine pani Agáty Juhászovej,
Korábban már hírt adtunk a kőhidgyarmati Juhász Ágota
ktorú Humanitárna rada Slovenska navrhla na Cenu života, za asszonyról, akit a Szlovák Humanitárius Tanács rendkívüli
záchranu života vlastného dieťaťa. Pani Juhászová hodnotnú Élet-díjra javasolt gyermeke életének önfeláldozó megmentésécenu prevzala počas slávnostnej
ért. A megtisztelő díjat ünnepélyes
ceremónie 14. júna 2004 v zrkadkülsőségek keretében 2004. június
lovej sieni Primaciálneho paláca v
11 – én vette át Pozsonyban a PríBratislave.
más palota tükörtermében. Ágota
Pani Agáta prítomným novináasszony újságíróknak és a jeles venrom a hosťom vyjadrila svoju
dégseregnek nyilatkozva köszönetet
vďaku za pomoc v boji za zdravie
mondott mindazoknak, akik méltó
svojho syna, ktorú viedla 15
emberi hozzáállásukkal végigsegírokov.
tették őt a fia egészségéért folytatott
Prítomní hostia gratulovali a
15 éves küzdelmében.
vyjadrili svoju úctu. Viacerí predA vendégsereg mély tisztelettel
stavitelia cirkvi označili dlhoročný
gratulált neki. Több egyházi képviobetavý boj matky za príkladný
selő példaértékűnek nevezte az anya
skutok, ktorý je hodný toho, aby sa
sokéves kitartását, és méltónak arra,
o tom v kostoloch kázalo a v cirhogy templomukban prédikáljanak,
Juhász Ágota átveszi az elismerést
kevnej tlači písalo. Pre pozvaných
egyházi lapjukban tudósítsanak
sa z tejto príležitosti konala slávnostná recepcia v priestoroch róla,. A ceremónia után nagyszabású állófogadást rendeztek a
paláca. Podľa pani Agáty bol tento deň nezabudnuteľný pre celú meghívottak tiszteletére a palota fogadótermeiben. Ágota asrodinu.
szony szerint ez a nap felejthetetlen marad az egész családja
Magda Pallagová
számára.
(Preklad: Lukács Žigmund)

Pallag Magda
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Teherhíd és logisztikai központ Párkányban?
A körülmények szerencsés alakulása
esetén teherhíd épülhet a Dunán Párkány
térségében. Egy teherkomp és egy logisztikai központ létesítése viszont talán csak
karnyújtásnyira van.
A Balti– és az Adriai-tengert összekötő
észak-déli autóút megépítésének gondolata
nem új keletű. EU csatlakozásunkkal viszont
ennek a – régiónk fejlesztése szempontjából
létfontosságú – útnak kijelölése és megépítése új hangsúlyt kaphat. Az összekötő út
nyomvonalát feltehetően három variáns közül választják ki. Térségünk számára az lenne a legelőnyösebb, ha a Dunán egy teherhidat építenének és az említett autóút ezen az
Esztergomot Párkánnyal összekötő hídon haladna át. A komáromiak értelemszerűen Komáromnál szeretnének teherhidat építeni, egy
másik lobby-csoport pedig az Ipolyságnál
haladó nyomvonalat szorgalmazza. Egyes értesülések szerint a jelenlegi magyar kormány
az utóbbi megoldást részesíti előnyben.

A párkányi változat mellett számos érv
szól. Egyrészt a magyar kormányzat a jövőben mindenképpen korszerűsíti a BudapestEsztergom útszakaszt. Nyomós érvnek számít, hogy a „mi útvonalunk” megépítése a
másik kettőhöz képest jóval olcsóbb. Egyrészt nem kellene méregdrága alagutakat építeni – mint pl. Donovaly érintése esetén – és
legalább 30 kilométerrel rövidebb lenne, ami
hozzávetőleg 30 milliárd korona megtakarítást jelent. Mindenképpen pozitívum és a térségünkhöz kötődő MKP politikusait dicséri,
hogy a párkányi nyomvonal gondolatát sikerült beépíteni a megye fejlesztési tervébe.
Ugyancsak reménykeltő, hogy a Kolping
Művek, a Jövő 2000 Alapítvány és Ebed
község önkormányzatának képviselői megállapodást írtak alá egy teherkomp-kikötő és
egy logisztikai központ létrehozásáról. A
kompkikötőt közvetlenül a Kappa tőszomszédságában, a logisztikai központot pedig az
ebedi határban lévő tranzit vasútállomás át-

építésével szeretnék kialakítani. E cél megvalósításához felhasználnák a nyolcvanas években épült hat pár, egyenként mintegy 800
méter hosszú vasúti vágányt, amely a kombinált – vasúti – közúti – vízi – szállítás szükségleteit szolgálná. A logisztikai központból
mind a leendő ipari park, mind a régió vállalatai – főként a Suzuki és a papírgyár területén lévő vállalatok is profitálhatnának. A teherkomp üzembe helyezése az első lépés az
észak-déli autópálya nyomvonalának elfogadtatásához, valamint az Esztergomot Párkánnyal összekötő teherhíd megépítéséhez.
A tervek között szerepel még a mintegy
700-800 m hosszú párkányi Duna-partszakasz tereprendezése, egy kisebb víztisztító állomás és csónakkikötő megépítése, valamint
egy turisztikai pihenőövezetet kialakítása.
Derűlátó becslések szerint ezek a tervezetek
két-három éven belül megvalósulhatnak.
(O)

Most pre nákladnú dopravu a logistické centrum v Štúrove?
Pri šťastnej súhre všetkých okolností v
Štúrove môže byť vybudovaný most pre
nákladnú dopravu, no nákladná kompa a
logistické centrum sú možno na dosah
ruky.
Myšlienka prepojenia Baltické a
Jadranské mora diaľnicou nie je nová. So
vstupom do EÚ je šanca na výstavbu tejto
– pre náš región dôležitej – dopravnej
tepny väčšia. Na vyznačenie trasy existujú
tri varianty. Pre náš región by bolo samozrejme výhodné vybudovať most pre
nákladnú
dopravu
pri
Štúrove.
Komárňančania by chceli trasu odchýliť na
Komárno a sú aj takí, ktorí podporujú myšlienku trasy cez Šahy. Údajne aj súčasná
maďarská vláda podporuje túto tretiu
variantu.
Samozrejme aj štúrovská varianta má

svojich prívržencov. Po prvé je fakt, že
maďarská vláda v blízkej budúcnosti zmodernizuje cestný úsek Budapešť –
Ostrihom. „Naša” cesta by bola podstatne
lacnejšia ako spomínané dve varianty,
nakoľko nebolo by potrebné – napr. pri
Donovaloch – vybudovať finančne náročné
tunely, a trasa by bola o 30 km kratšia, t.j.
o 30 miliárd korún lacnejšia. Slúži ku cti
politikom za SMK, že štúrovskú trasu presadili do rozvojového plánu Nitrianskej
župy. Je nádejné, že Kolping Művek,
Nadácia Budúcnosť 2000 a samospráva
obce Obid už podpísali dohodu o vybudovaní nákladnej kompy a logistického centra. Prístav pre nákladnú kompu by bol v
priamom susedstve firmy Kappa a logistické centrum by chceli vytvoriť z tranzitnej
železničnej stanice v obidskom chotári. Tu

by sa využilo šesť párov koľajníc dlhých asi
800 m, položených ešte v osemdesiatych
rokoch, pre potreby kombinovanej – železnično-cestnej-vodnej prepravy. Z logistického centra by mohli ťažiť aj firmy ako
Suzuki, alebo firmy nachádzajúce sa v areály celulózky. Prevádzkovanie nákladnej
kompy je prvým krokom k realizácii
diaľnice sever – juh v našom regióne a k
vybudovaniu mosta pre nákladnú dopravu
medzi Štúrovom a Ostrihom.
Okrem toho v plánoch figuruje ešte usporiadanie štúrovského dunajského nábrežia
v dľžke cca 800 metrov, menšia čistička a
vybudovanie prístaviska pre malé člny ako
aj vybudovanie turistickej oddychovej zóny.
Podľa optimistických odhadov by sa to dalo
realizovať v priebehu dvoch-troch rokov.
(o) (Preklad: Lukács Žigmund)

Nemzetiségi esték

Örökségünk

az ipolyszalkai szabadtéri szinpadon

Az örökséget valaki ránk kellett, hogy
hagyja, és ha valaki ránk hagyta, akkor
azt őriznünk kell. Hogyan? Jó példa erre
az Ipolyszalkán megrendezett nemzetközi gyermek folklórfesztivál. A néptánc, a
népzene jegyében zajlott ez az emlékezetes nap. Szervezői: a Csemadok szalkai alapszervezete, az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társulás, valamint a
Csemadok érsekújvéri területi választmánya voltak. Nem kis elismerés illeti a
szereplőket, akik a rossz idő ellenére is
lelkesen vettek részt a rendezvényen. A
fesztiválon műsoraikkal az alábbi csoportok szerepeltek: a szalkai Hagyományőrző Gyermekcsoport, az udvardi
Tapsikoló Gyermekcsoport, a nagykéri

Katica Tánccsoport, a bényi Gyermek
Folklórcsoport, a szőgyéni Iglice
Gyermektáncegyüttes és a kémendi Vasvirág Gyermek Hagyományőrző Csoport. Tóth Tamás, Fritz Bence és Kecskés Benjamin, a szalkai alapiskola tanulói népdalcsokorral örvendeztették meg
a közönséget. Nem hiányozhatott a
Varjos zenekar, amely a műsort követő
táncházban húzta a talpalávalót. S persze
lehetőség nyílott a népi mesterségek fortélyainak elsajátítására is.
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki segített megvalósítani ezt a
rendezvényt. Köszönjük!
Soós Éva

Német nemzetiségi est
2004. július 17-én – 20:00
20:00 Leányvári Német Nemzetiségi Tánccsoport
előadása
21:30 Sváb bál : közreműködik a Leányvári
Sramli zenekar
belépőjegy: 120 Sk, elővételben: 100 Sk

Görög nemzetiségi est
2004. augusztus 28-án
20:00 Kőbányai Görög Nemzetiségi Tánccsoport
előadása
21:30 Görög bál
Közreműködik a Kőbányai Kollátosz Jorgosz
zenekar
Belépőjegy: 120 Sk, Elővételben: 100 Sk

Inf. és jegyelővétel a szalkai Tájháznál.
Tel: 0907/404576
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Két filozófus

Dvaja filozofi

„Midőn pedig a funkciójukat vesztett holmik limlomokká válnak,
pincékben, padláson, árokparton vagy roncstelepeken hevernek,
még akkor is kisejlik belőlük a tökéletesség keresése érdekében
bennük sűrűsödő erőkoncentráció.” (Kaposi Endre: Szépség és
idő)
Talán így jellemezhetnénk leginkább annak a kiállításnak a hangulatát, melyet Dr. Csicsay Alajos nyitott meg májusban a galériában, s amelyből megismerhettük az esztergomi Kaposi Endre és a
párkányi Bugyács Sándor két, egymáshoz nagyon közel álló világát. Mindketten azt vallják, hogy a filozófia nem művészet, nem is
tudomány, hanem életforma. A humor pedig arra jó, hogy az ember
más dimenzióban lássa önmagát. A tárlaton található alkotások
nem megszokott festmények és szobrok voltak, hanem vegyes technikával készült kollázsok és tárgykollázsok.
Minden tisztességesen elvégzett emberi munka magában hordoz
valami művészi értéket. A használati funkció eltűnhet, de az esztétikai érték megmarad és életre kelthető. Erre törekszenek mindketten, felhasználva művészi meglátásukat és alkotóképességüket.
Alkotásaikban nagy teret kapott a humor. Bugyács Sándor képei
tán még vidámnak is mondhatók, azonban e vidámság kesernyés.
Nagyobb bennük az őstehetséget rejtő spontaneitás, míg Kaposi
Endre mindig szándékos mesteri fogásokkal dolgozik.
„S majd ha az időből kizuhanván magunk is a halálba szédülünk,
belőlünk is csak annyit sodor tovább emlékezetében az idő, amennyit a szépségből felfogni, megóvni és továbbadni, teremteni képesek vagyunk.” (Kaposi Endre: Szépség és idő)

„Ak sa veci, ktoré stratili funkčnosť stanú haraburdami,
povaľujú sa v pivniciach, na povalách, v jarkoch, aj potom z
nich sála koncentrácia tej sily, ktorá je v nich zahustená v záujme hľadania dokonalosti.” (Kaposi Endre: Krása a čas)
Snáď takto by sa dala charakterizovať výstava, ktorú v máji v
priestoroch galérie otvoril Dr.Csicsay Alajos, a ktorá nám priblížila dva veľmi podobné a blízke svety, svet ostrihomského
Endre Kaposiho a štúrovského Alexandra Bugyácsa. Obaja
vyznávajú, že filozofia nie je umením ani vedou, ale životným
štýlom. Humor slúži na to, aby sa človek mohol vidieť v inej
dimenzii. Vystavené diela neboli teda zvyčajnými maľbami a
sochami. Boli to koláže a koláže predmetov zhotovené kombinovanou technikou.
Každá zodpovedne vykonaná ľudská práca obnáša v sebe
nejakú umeleckú hodnotu. Funkčnosť sa môže pominúť, ale
estetická hodnota pretrvá a dá sa oživiť. To je cieľom oboch
umelcov, pri ktorom využívajú svoje umelecké videnie a tvorivosť. V ich dielach dominuje humor. O obrazoch Alexandra
Bugyácsa môžeme povedať, že sú veselé. Je pravdou, že táto
veselosť je trpká, je v nich viac spontaneity skrývajúcej pradávny talent. Endre Kaposi vždy pracuje s premyslenými majstrovskými ťahmi.
„Raz vypadnúc z tohto času aj my sami sa závratne prepadneme do smrti, potom čas z nás v spomienkach iných len toľko
bude prenášať, koľko dokážeme z krásy pochopiť, zachrániť a
odovzdať.” (Kaposi Endre: Krása a čas)

Csokonai Párkányban

Výtvarný odbor v galérii

Néhány hete nyitotta meg kapuit a Városi Múzeum, ahol az
állandó tárlaton kívül vándorkiállításokat is fogadnak. A
szervezők – esetümkben a könyvtár és a múzeum – nem késlekedtek és máris az érdeklődők elé tárták a „Lapok
Csokanai Vitéz Mihály könyveiből” című kiállítást. A társulás nem véletlenszerű, ugyanis mindkét intézmény azt szolgálja, hogy megismerjük művészetünk és kultúránk múltját
és jelenét. A vándorkiállításhoz Debrecenből indult, s már
több dél-szlovákiai magyarlakta településen is bemutatták. A
debreceni Déri Múzeum munkatársai állították össze a költő
tiszteletére. Segítőtársaik a Debreceni Irodalmi Múzeum
munkatársai voltak, valamint támogatást nyújtott a kiállítás
megszervezéséhez a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet. A
tárlat a költő gazdag és sokrétű életútját mutatta be.. Az ünnepélyes megnyitón a Gimnázium diákjai ismertették rövid
életrajzát, s egy költeménye is felhangzott kellemes gitárzene kíséretében.

Stalo sa už tradíciou, že žiaci Základnej umeleckej školy
Ferenca Liszta v Štúrove koncom školského roka prezentujú svoje
výsledky v priestoroch galérie. Aj tohto roku sa širokej verejnosti predstavili najprv absolventi školy a neskôr všetci žiaci výtvarného odboru. Pod dohľadom prísnych, ale aj zhovievavých pedagógov, Danuše Vargovej a Róberta Baranovicsa, zdokonaľovali
jednotlivé techniky výtvarného umenia s využitím svojho talentu a
vlastného rukopisu. Na výstave si návštevník mohol pozrieť
naozaj hodnotné umelecké diela. Naše mesto sa nachádza uprostred prekrásnej malebnej krajiny, čo však jednotlivé výkresy
neodzrkadľovali. Možno by bolo dobré niekedy takpovediac vyraziť do prírody a nechať sa unášať atmosférou prostredia.
Pravdepodobne to učebné osnovy nedovoľujú, ale nikdy sa nedá
vedieť. Avšak všetkým žiakom a pedagógom gratulujeme k úspešnému ukončeniu školského roka. Možno sa o nejaký čas s niektorým absolventom stretneme na samostatnej výstave, ak im láska k
maľovaniu vydrží.

Szárnybontogatók
Már hagyománnyá vált, hogy a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola diákjai bemutatják munkáikat a városi galériában. Idén is
teret kaptak az iskola végzős diákjai, illetve
minden rajztagozatot látogató gyermek.
Danuša Vargová és Baranovics Róbert tanárok jóindulatú szigorral felügyelték és vezették fejlődésüket az egyes képzőművé-

szeti technikák terén, kihasználva tehetségüket és saját kézírásukat. A látogató színvonalas és értékes alkotásokkal találkozhatot. Párkány nagyon szép természeti környzetben fekszik, amit a rajzok sajnos nem
tükröztek vissza. Talán többet kellene a szabadban alkotni, ahol a környezet szépsége
szóllítja meg a művészi lelket. Valószínű,

hogy az iskolai tantervek csak a műhelymunkára adnak lehetőséget. Az iskola pedagógusainak és diákjainak gratulálunk
eredményes munkájukhoz. A későbbiekben
talán találkozunk majd valamelyik végzős
diákkal egyéni kiállítása alkalmából,
amennyiben a képzőművészet iránti szeretetük nem múlik el.
– Ági –

Nasledujúce výstavy – Következő kiállításaink:
23.06.2004
14.7.2004
4.8.2004
25.8.2004

–
–
–
–

11.7.2004
1.8.2004
22.8.2004
19.9.2004

Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület
Chrena Jozef – Skalica
Nyilasi Tibor – Kanada
Kunst Kreis Hohenau, Rakúsko
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Stalo sa v máji

Májusban történt

1.– Na druhý deň Jarných dní mesta účinkovali miestne kultúrne súbory a skupiny: Eminent, M-System, Favágók a
RIO.
– Rybárske preteky v Kameníne na 4. mŕtvom ramene.
– Druhá etapa medzinárodných cyklistických pretekov
Ister-Granum sa konala v Kamenici nad Hronom. Časovku
jednotlivcov na 15,4 km vyhral Poliak Sowinski.
– Zomrel MUDr. Dušan Kartík (59).
2. – Myjava/Turá Lúka – Štúrovo 3:0 (3:0) – majstrovský futbalový zápas.
3. – Traja ozbrojení lúpežníci pri Mužle olúpili dvoch cestujúcich osobného vozidla približne o šesť miliónov Ft.
5. – Vo Veľkom Mederi zomrel maliar József Janiga(58),
rodák zo Štúrova.
8. – Stretnutie dôchodcov v Náne. Účastníkov zabával pásmom populárnych melódií divadelný súbor Csemadok-u zo
Štúrova.
9. – Štúrovo – Levice 2:1 (1:1) – majstrovský futbalový zápas.
14. – Klubový večer Regionálneho kultúrneho združenia Limes
Anavum v dome Csemadoku.
16. – Na vojny odvlečených dedinčanov spomínali v
Gbelciach. Okrem miestnych škôlkárov, školákov a
ženského zboru vystúpili aj súbory z Nány a Obidu a spevokol Szivárvány.
– Bánovce nad Bebravou – Štúrovo 3:1 (3:0) – majstrovský futbalový zápas.
19. – v Mestskej galérii otvorená spoločná výstava Endre
Kaposiho a Alexandra Bugyácsa pod názvom „Koláže”.
20. – Družobný koncert učiteľov základných umeleckých škôl z
Nových Zámkov, Šurian a Štúrova vo veľkej sále MsKS.
22. – V Salke sa konal VI. ročník súťaže vo varení kotlíkového
guláša. Porota vyhodnotila ako najlepších: Jozefa Góru a
VGK Team.
23. – Štúrovo – Púchov B 0:0 – majstrovský futbalový zápas.
27. – Slávnostne otvorili mestské múzeum.
28. – V športovej hale sa konal III. športový deň špeciálnych
škôl. Víťazstvo získali žiaci z Ostrihomu proti domácemu
mužstvu.
29. – Slávnosti Sv. Urbana v Kamenici nad Hronom.
– Detský folklórny súbor Kisbojtár účinkoval na festivale
Baróte (Rumunsko).
30. – Lapáš – Štúrovo 1:0 (0:0) – majstrovský futbalový zápas.

1. – A tavaszi városnapok második napján felléptek a helyi
kultúrcsoportok, az Eminent, az M-System,a Favágók és a
RIO együttesek.
– Horgászverseny Kéménden a négyes holtágon.
– Az Ister-Granum nemzetközi kerékpárverseny 2. szakaszát Garamkövesden rendezték. Az egyéni időfutamot (15,4
km) a lengyel Sowinski nyerte.
– Elhunyt MUDr. Dušan Kartík (59).
2. – Myjava/Turá Lúka – Párkány 3:0 (3:0) bajnoki labdarúgó
mérkőzés.
3 – Három fegyveres csuklyás férfi Muzsla közelében kirabolta egy személygépkocsi két utasát. A rablók hozzávetőleg
hatmillió forintot zsákmányoltak.
5. – Elhunyt Janiga József (58), párkányi születésű,
Nagymegyeren élő festőművész
8. – Nyugdíjas találkozó Nánán. A résztvevőket a párkányi
Csemadok Színkör szórakoztatta a „Tűzpiros virág” c. slágerösszeállításával.
9. – Párkány – Levice 2:1 (1:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
14. – A Limes Anavum Regionális Kulturális Társulás klubestje a Csemadok-házban.
16. – A II. világháborúban Németországba elhurcolt leventékre
emlékeztek Köbölkúton. A helyi óvodások, iskolások és
asszonykórus mellett felléptek a nánai és ebedi énekkar és
citerazenekar, valamint a párkányi Szivárvány énekkar.
– Bánovce nad Bebravou – Párkány 3:1 (3:0) – labdarúgómérkőzés.
19. – A városi galériában megnyílt Kaposi Endre és Bugyács
Sándor Kollázsok c. közös kiállítása.
20. – A párkányi, érsekújvári és nagysurányi művészeti alapiskolák tanárainak hangversenye a VMK nagytermében.
22. – Szalkán megrendezésre került a VI. Bográcsgulyás főzőverseny. Egyénileg Góra József, a csapatok közül pedig a
VGK Team főztjét értékelte legjobbnak a verseny zsűrije.
23. – Párkány – Púchov B 0:0 – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
27. – Ünnepélyesen megnyitották a városi múzeumot.
28. – A városi sportcsarnokban került megrendezésre a speciális
iskolák III. sportnapja. Büntetőkkel az esztergomiak győztek a párkányi csapat fölött.
29. – Orbán-napi ünnepségek Garamkövesden.
– A Kisbojtár folklórcsoport Baróton vendégszerepelt.
30. – Lapáš – Párkány 1:0 (0:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.

(p.j.)

(pj)

Sikeres kezdés
A Párkányi Gimnázium nagyon jó
hírnévvel rendelkezik, ami a magas
szintű angol és német nyelvi oktatást
illeti. Ezt bizonyítják azok az eredmények, amelyeket diákjaink évek
óta különböző versenyek – járási,
kerületi és országos fordulóin érnek
el.
2002. decemberében, Mgr. Bobor
János igazgató kezdeményezése alapján
az iskola megszerezte a City&Guilds
Pitman Qualifications központ oklevelét, amely iskolánkat hivatalosan
minősített angol nyelvi– és vizsgaközpontottá teszi.
A központ munkája 2003. szeptemberében kezdődött, amikor angol nyel-

vtanfolyamokat indítottunk főleg kezdő
(beginner) és középhaladó (intermediate) szinten.
Az első nyelvvizsgák 2004. január
17-én voltak ESOL intermediate és
ESOL higher intermediate szinten. A
következő nyelvvizsgák 2004. április
17-én és 24-én zajlottak, amelyeken
nem csak középiskolás diákok vettek
részt, hanem a nyolcosztályos gimnázium fiatalabb tanulói is, a YOUNG
LEARNERS kategóriában. A legutóbbi
vizsgára 2004. június 26-án került sor
szintén ESOL intermediate szinten,
valamint kereskedelmi angolból.
Mindeddig összesen 46 diák és felnőtt vett részt a vizsgaközpont által
megszervezett nyelvvizsgákon, közülük

38-an sikeresen teljesítették – ebből 14en kitűnő eredménnyel (1st Class Pass)
a vizsgakövetelményeket. Központunk
kapui nyitva állnak nem csak a gimnázium diákjai előtt, hanem minden olyan
érdeklődőt szívesen látunk, aki angolul
szeretne tanulni, illetve a már megszerzett tudásából nemzetközileg elfogadott
nyelvvizsgát tenni.
Reméljük, hogy az eddigi eredmények egyre több érdeklődőt vonzanak
majd központunkba, és ezáltal öregbíteni tudjuk nem csak a gimnázium, de a
City&Guilds Pitman Qualifications
párkányi központjának hírnevét is.
Minden
érdeklődőt
szeretettel
várunk.
Simon Anikó
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Škola – tvorivosť
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava 16. máj 2004. Katarína
Žákovičová, žiačka Základnej školy v
Štúrove čaká na vyhodnotenie celoslovenskej súťaže „Radosť v rodine”.
Krásne prostredie, uznávaní páni
umelci, minister školstva SR zvyšovali
dôstojnosť podujatia, ktoré bolo vyvrcholením
súťaže
vyhlásenej
z
príležitosti 10. výročia Medzinárodného roku rodiny. Útle, ale
cieľavedomé a disciplinované dievčatko si mohlo prevziať diplom za 2. miesto v II. kategórii, ku ktorému patril aj
týždenný pobyt s rodinou v Tatranskej
Lomnici. „Od malička veľmi rada
kreslím, – hovorí Katka – najviac mi
pomáha pradedko, ktorý je samouk.
Zaujímam sa o všetky techniky, najviac
sa však venujem kombinovanej technike, zapúšťaniu farieb. Takto som pripravila aj súťažnú prácu, na ktorej boli
všetci členovia mojej rodiny, aj mačka.
Tešila ma moja úspešnosť, ale najviac
sa mi páčila prehliadka paláca.”
Spolužiaci jej závidia, ale táto závisť je
prajná a zdravá. Veď úspechy motivujú, čo sa odzrkadlí na ich tvorivej aktivite.
Talentovaných detí je na tejto škole
viac, ktorým sa venujú pedagógovia
mimo vyučovacieho procesu. Dlhé roky
úspešne reprezentujú školu na mno-

hých
výtvarných
súťažiach
na
Slovensku a teraz už aj v zahraničí, v
susednom Dorogu. Na prvom stupni sa
nadaným deťom venuje Mgr. Eva
Melišková a na druhom stupni Mgr.
Ľubica Matušková. Súťaže sú väčšinou
tematicky viazané. Pri vyhľadávaní jednotlivých tém deti spoznajú aj iné
oblasti našej kultúry, život našich predkov, významných osobností. Dôraz sa
kladie na medziľudské vzťahy, ktoré sú
v súčasnosti viac než narušené.
Kreativita detí sa preukáže vo všetkých
technikách – v práci s drôtom, textilom,
no vyskúšali aj kašírovanie látok,
novou aktivitou je maľovanie na sklo.
Anna Kobidová sa s paličkovanou
čipkou stretla pred viac ako ôsmymi
rokmi na popud svojej kolegyne, kedy
si pod vedením pána Ľudovíta Bázlika
osvojila základy tejto dávnej techniky.
Odvtedy odovzdáva svoje skúsenosti
deťom v rámci školského klubu. Teda
väčšinou dievčatám, lebo chlapci
napriek svojej zručnosti sa hanbia
venovať tejto „dievčenskej” záľube,
hoci sú veľmi šikovní. Pracujú každý
deň na základe určitej predlohy.
Neskôr, keď už budú dostatočne ovládať techniku, môžu do svojich výtvorov
vniesť aj vlastné nápady.
Každá gazdiná vie, že pečenie a zdobenie medovníkov si vyžaduje veľkú

trpezlivosť. PaeDr. Marta Čáková už
niekoľko rokov pomáha hŕstke dievčat
pri príprave týchto sladkostí. Nie je to
krúžok, len niekoľko zanietených dievčat, ktoré počas dlhých hodín mlčky
pracujú, kým z medovníkovej hmoty
vyčaria perníkovú chalúpku, krásne
figúrky s precízne vyzdobenými tvárami. Deti si tým uvedomujú hodnotu ručnej práce, ktorá sa nedá merať v peniazoch. Iba v čase a láske, ktorú do nej
vložili. S ľútosťou sledujú, ako sa ich
produkty strácajú v hladných ústach
rovesníkov.
Tieto deti úspešne reprezentovali
školu na prehliadke talentov mladých
remeselníkov v Dorogu, odkiaľ si so
sebou priniesli mnoho ocenení. Bolo by
náročné vymenovať všetky deti, ktoré
sa počas školského roka zúčastnili
mnohých súťaží a uspeli. Jedno však
môžeme s určitosťou tvrdiť, že výtvarná
výchova na tejto škole je prezentovaná
na vysokej úrovni. O tom svedčila aj
výstava v priestoroch školy. V rámci
netradičného popoludnia sa obyčajná
školská chodba premenila na pestrofarebnú galériu. Vďaka šikovným deťom,
a najmä obetavým pedagógom, ktorí
neľutujú čas a energiu venovať sa
talentom aj mimo vyučovacieho procesu.
– Ági -

Ózdon szerepelt a Stilla Pectus

Stilla Pectus v Ózde

Bárdos Lajos (1899-1989) a 20. század magyar zenei életének egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt. Számtalan szerzeménye, áldásos pedagógiai tevékenysége, a kórusművészet
terén végzett munkássága emelték őt a halhatatlanok közé. A
zeneszerző születésének 105. évfordulója alkalmából került
megrendezésre – június 4-6 között – az V. Ózdi Éneklő Napok nemzetközi kórusfesztivál. A párkányi Stilla Pectus női
kar Papp Katalin karnagy vezetésével örömmel tett eleget a
szervezők meghívásának. A rendezvénysorozat pénteki napján kórusunk fáklyás felvonuláson vett részt, majd az ózdi
„Csónakázó” tónál Bárdos Lajos: Hajnalvárás című zenés
táncjátékának szabadtéri bemutatóját tekintette meg. Ezt követően lézershow, tüzijáték és tóparti szerenád kápráztatta el
a jelenlévőket. Másnap délelőtt a párkányi női kar az egri Bazilika egyházzenei hangversenyén szerepelt, délután pedig
már Bárdos Lajos szülőfalujában – Lénárddarócon – tisztelegtek a művész emléktáblája előtt. A gyertyafényes szerenád
megható, a hazaiak vendégszeretete határtalan volt.
Vasárnap az ózdi díszhangversenyen a vendéglátó kórusokon kívül a lengyelországi Lutnia és a párkányi Stilla Pectus
szerepeltek nagy sikerrel. Végezetül összkari zeneszámként
Bárdos Lajos: Istené az áldás című ismert szerzeménye hangzott fel közel kétszáz torokból. A gazdag programsorozatot
aktívan végigkísérte Bárdos Lajos fia Daróczi Bárdos Tamás,
zeneszerző, pedagógus, karnagy, apja zenei örökségének őrzője, akit szeretettel várunk a 12. Párkányi Zenei Napokra. A
női kar ózdi szereplését a városi önkormányzat támogatta.
Köszönet érte.

Lajos Bárdos (1899-1989) je dominantnou osobnosťou
maďarského hudobného života v 20. storočí. Popri množstve
skladieb je pozoruhodná aj jeho hudobno-pedagogická činnosť. Jeho skladby pre zborový spev si zaslúžia, aby ho zaradili medzi nesmrtelných. Slávny hudobný skladateľ sa narodil
pred Z príležitosti 105. výročia jeho narodenia – v dňoch 4 –
6. júna sa konal v Ózde festival „Ózdi Éneklő Napok”, na
ktorý pozvali aj štúrovský ženský zbor Stilla Pectus pod vedením Kataríny Pappovej. Členky zboru s nadšením prijali
pozvanie.
V piatok, v prvý deň sa náš zbor zúčastnil fakľového sprievodu, potom pri jazierku na člnkovanie sme pozreli hudobnotanečnú hru Lajosa Bárdosa: „Očakávanie rannej zory”. Po
predstavení sa konal ohňostroj a laserová show – a na brehu
jazierka serenáda. V sobotu sa štúrovský ženský zbor zúčastnil na koncerte cirkevnej hudby v bazilike v Jágri, potom
navštívili rodnú obec skladateľa, kde vzdali hold veľkému
umelcovi.
Okrem hostiteľských zborov zožali zaslúžený úspech poľský
zbor Lutnia a štúrovský Stilla Pectus. Nakoniec všetky zbory
spoločne predniesli skladbu Lajosa Bárdosa: „Požehnanie
patrí Bohu”. Festival aktívne sledoval syn skladateľa Tamás
Daróczi Bárdos, skladateľ, hudobný pedagóg, dirigent, dedič
otcovho odkazu, ktorého s veľkou radosťou očakávame na 12.
štúrovských hudobných dňoch. Ženský zbor mohol svoju cestu
realizovať vďaka podpore štúrovskej mestskej samosprávy –
začo im patrí úprimná vďaka.

(c)

(c)
(Preklad: Lukács Žigmund)
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Gimnáziumi sikermérleg
Nincs különbség kis és nagy diák
között, amikor arról van szó, mennyire várják már a tanév végét. Így van
ez a Párkányi Gimnáziumban is. Az
viszont tagadhatatlan, hogy az az idő,
amit az elmúlt tanévben a diákok a
gimnázium falai között töltöttek, nem
volt hiábavaló. Idén kitettek magukért, diákok, tanárok egyaránt. Erről
tanúskodnak az elért kiváló eredmények.
A matematikai versenyeken kitűnően
szerepeltek gimnazistáink. Legtehetségesebb diákjaink: Pathó Róbert és
Pathó Gábor (8.D-nyolcoszt.) a Győri
Matematikaversenyről második, ill. ötödik helyezést hoztak el. A Felvidéki
Magyar Matematikaversenyen Róbert a
3., Gábor a 18. helyen végzett. A gimnazisták matematikai olimpiászáról Gábor
a kerületi 6., Róbert a 8. hellyel tért haza, megelőzve sok rangos szlovák gimnázium diákjait is. A Gordiusz versenyen pedig az 5., ill. a 10. helyet szerezték meg. Jantošík Laura (3.D-nyolcoszt.) a hetedikesek matematikai olimpiászán járási 1. helyezett lett, a Bátaszéki
Matematikaversenyen pedig 9. lett az
országos ranglétrán. A Katedra verseny
országos fordulójáról 2. díjjal tért haza.
Az említett diákok sikersorozata
Vataščin Éva tanárnő szívós és módszeres felkészítő munkáját dicséri. Ugyanezen a versenyen a legkisebbeket Zsitva
Alexandra (1.D – nyolcoszt.) képviselte, aki a matematikai olimpiász járási
fordulóján 1. helyezést ért el. Felkészítő
tanára: Bödők Teréz. Nagy Dávid (2.D
– nyolcoszt.) Gergely Ferenc vezetésével sikeres megoldója volt a Kenguru
Nemzetközi Matematikaversenynek és
bekapcsolódott a Katedra és a Zrínyi
Matematikaversenybe is. A sikeres tanulók közé sorolhatók még: Petrovics
András (6.D, tanára: Cibula Irén) Gergely Csaba (4.D), Gáspár Krisztina,
Muszka Ágnes, Trencsik Szimona,
Cseri László (valamennyien 2.D – tanáruk: Gergely Ferenc).
Tehetséges szavalóink ez évben is sikeresek voltak. A Tompa Mihály Vers–
és Prózamondó Versenyen Vančo Ildikó (7.D – nyolcoszt.) járási 1. helyezésével jutott a kerületi döntőbe. A Költészet Napja tiszteletére meghirdetett
garamkövesdi Gyurcsó István Szavalóversenyről is a mi gimnazistáink hozták
el a legelőkelőbb helyezéseket. Veres
Erika (3.C – négyoszt.) 1. díjat nyert,
Vančo Ildikó a 2. helyen végzett, Bokor Réka pedig különdíjat kapott A lévai Reviczky Társaság által rendezett
Anyám fekete rózsa című szavalóversenyen diákjaink minden évben szerepel-

nek. Idén Vančo Ildikó a magyarországi döntőre is kijutott. Versmondó lányainkat Uzsák Éva tanárnő készítette fel.
Az angol nyelv oktatása intézményünkben magas szinten folyik. Ezt bizonyítják az angol nyelvi versenyeken
elért eredmények. Jónás Mária (6.D) a
kerületi verseny 4. helyezettje, Gergely
Csaba (4.D) pedig az angol nyelvű
olimpiász kerületi 5. helyezettje lett. A
felkészülésben Bobor János, ill. Gergely Ferenc segítették őket.
Iskolánk első ízben kapcsolódott be a
Jugend-Schule-Wirtschaft nemzetközi
gazdasági projektbe, amely hat országban lett meghirdetve. Ennek keretében a
német nyelvet tanuló harmadikos és hetedikes diákjaink régiónk kisvállalkozásainak helyzetét és perspektíváit térképezték fel terjedelmes dolgozatukban. A
projekt megvalósítása során a wolfsburgi Albert Schweitzer Gimnázium diákjaival kölcsönös cserelátogatásra került
sor. A munkák kiértékelése ősszel várható. A diákok Uzsák Éva és Himmler
György irányítása alatt dolgoztak.
Irodalmi, helyesírási versenyekben ez
évben sem volt hiány. A Palóc Társaság
már tizedik alkalommal hirdette meg a
Magyar Kultúra Napja tiszteletére eszszéírói pályázatát. Ebben az évben Balassi Bálint emléke előtt tisztelegtek.
Balážik Andrea (6.D-nyolcoszt. – felkészítő tanára: Csicsay Károly) „A hit
szerepe Balassi életében és költészetében” című dolgozatával harmadik helyezést ért el. Andrea ezen kívül még
két további pályázatra is beküldte munkáját. A Pegazus pályázaton különdíjat
kapott. Mocsi Gergő (3.D-nyolcoszt.),
aki az Interneten meghirdetett Gyermekkuckó elnevezésű novellaíró pályázatra
nevezett be. A beérkezett száz munka
közül a legjobb 12 között találjuk az ő
fogalmazását is.
A Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny, amelyet minden évben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
rendez, szintén sikereket hozott. Az országos döntőben Dudek Henrietta (3.D
– nyolcoszt. – felkészítő tanára: Csicsay
Sarolta) 5. helyezést ért el. Csak fél
ponton múlott, hogy nem jutott be a budapesti döntőbe, amelyet az ELTE magyar nyelvi tanszéke szervezett.
Diákjaink történelmi tudásukat már
nem egy hazai és magyarországi versenyen bemutatták. A TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat és a Sulinet tanulmányi versenyén Vataščin Péter
(2.C – négyoszt.) levelező történelem
versenyén 1. helyezést ért el, aminek jutalma egy párizsi tanulmányút. E rangos
és nagyon igényes versenybe 41 diákunk nevezett be különféle tantárgyak-

ban. A legügyesebb „TIT-esek” az angol nyelv és nyelvi játékok tantárgyból
Gergely Zsolt (2.D – 1. helyezett),
Csicsay Áron (2.D – 5. helyezett),
Gyevát Róbert (4.D – 5. helyezett),
Mikecs Barbara (4.D – 6. helyezett),
Gergely Csaba (4.D – 7. helyezett),
Kovács Viktória (4.D – 7. helyezett)
voltak. Felkészítő tanáruk: Gergely Ferenc. Cseri László (2.D) 5. helyezést
szerzett magyar nyelvből. A versenyek
sorában az egyik legérdekesebb kategóriának a csillagászat bizonyult, amelyben Sztakovics János (5.D) az előkelő
4. helyet szerezte meg. Az összesített
eredmények alapján a határon túli iskolák közül a Párkányi Gimnázium most is
a legjobbak között szerepelt. A hagyomány kötelez, hiszen tavaly a legsikeresebb iskola voltunk a TIT versenyen,
aminek alapján Fekete Krisztína (4.D)
nyerhette el a párizsi tanulmányutat.
A Múltidéző történelmi versenyen a
3. C osztály diákjai (Veres Erika,
Bircsák Orsolya, Vincze Gergely) jól
szerepeltek, s eljutottak az országos
döntőig. Felkészítő tanáruk: Himmler
György.
Az idén elballagott 4. C osztály két
ügyes tollforgató diáklánya: Szép Éva
és Marcsa Friderika, az Országos Diákújságíró pályázaton országos 4. helyezést értek el, amivel az általuk szerkesztett „KRÉTAPOR“ c. diáklap színvonalát
díjazták.
Szekértolójuk:
Himmler György.
A fizika terén is jeleskednek diákjaink, a FIZ IQ levelező verseny legjobbjai: Jantošík Laura (3.D-országos 5.
helyezett), Kovács Vince (4.D), Dávid
Ádám (4.D) – mindketten kerületi 8.
helyezettek. Mocsi Gergő az 5. díjat
hozhatta haza. Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett országos verseny
legjobbjai ún. mesteri címet kaptak. Segítőjük: Forgács Péter volt.
A számítógép rejtelmeit legalaposabban a gimnázium két diákja ismerheti:
Seres Gábor és Valent Ákos (6.D –
nyolcoszt.), akik ezt az INFOPROG
2004 elnevezésű országos versenyen bizonyították. 7. helyezésükkel. Felkészítő tanáruk: Nagy Zsófia.
Iskolánkat a Regionális Környezetvédelmi Versenyen Gergely Csaba képviselte, aki 3. helyezést ért el,
Hammersmidt Mária felkészítésével.
Barna Gergely (1.D – nyolcoszt.)
szép énekhangjával tűnik ki – a zselízi
népdalversenyen a zsűri különdíját kapott. Felkészítő tanára: Ivanics János.
Valamennyi diáknak és a felkészítő
tanároknak gratulálunk, további szép sikereket kívánunk.
-CsS-

2004. június

Párkány és Vidéke

·

11

Štúrovo a okolie

Quo vadis gymnázium...
Vzdelanie sa v súčasnosti stáva jedným
z rozhodujúcich kritérií pri uplatnení sa
na trhu práce a dôležitým fenoménom v
snahe dosiahnuť určité spoločenské
postavenie. Cieľom štúrovského gymnázia
tak, ako to vo všeobecnosti z poslania
gymnázií vyplýva, je pripraviť žiakov na
štúdium na vysokej škole. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zabezpečiť
všestranný duševný i telesný rozvoj
žiakov.
Dnešná doba je charakterizovaná rozvojom informatiky. Škola pre svojich žiakov
zabezpečila zdroje informácií prostredníctvom internetu so stálym pripojením, ktorý
majú k dispozícii okrem dní riadneho
vyučovania aj počas víkendov a prázdnin.
Ďalej majú možnosť rozšíriť a otestovať si
svoje vedomosti z anglického jazyka a
zároveň získať medzinárodne uznávaný
certifikát PITMAN. Získané vedomosti z
teoretických predmetov, okrem samotného
vyučovania využívajú počas školského
roka na mnohých súťažiach, na ktorých
často dosahujú popredné umiestnenia a to
nielen v rámci okresu či kraja, ale i republiky. Dosiahnutie takýchto výsledkov si
samozrejme vyžaduje aj zo strany vyučujúcich individuálny prístup k talentovaným
žiakom a prácu pri rozvíjaní ich schopností.
Najlepšie výsledky v rámci slovenského
jazyka dosiahli žiaci M. Kanovszký, R.
Linter a kolektív z 3.A triedy za školský
časopis ProGym v celoštátnej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero.
Diplom z celoštátnej literárnej súťaže Zem
pre všetkých dostal M. Kanovszký z 3.A

triedy. Žiačky M. Kaukalová, Garaiová, Z.
Hermannová, L. Kotalová získali čestné
uznania za práce v autorskej súťaži
Tajomstvá lesa. Za príspevky do celoslovenskej autorskej súťaže na tému Radosť v
rodine obdržali diplomy žiačky B.
Krakovská a M. Vicenová zo 4.B triedy. So
svojimi prácami sa v krajskom kole medzinárodnej súťaže vypísanej Ministerstvom
školstva SR na tému Európa v škole
umiestnili žiaci J. Nosálová a V. Buďáč zo
4.A triedy na prvom mieste a V. Buďáč získal diplom v celoslovenskom kole.
Žiačky R. Getverttová a I. Nozdrovická z
1.B triedy sa s dobrými výsledkami zúčastnili celoštátneho kola Korešpondenčnej
súťaže z biológie. Do tématickej súťaže z
biológie o liečivých rastlinách sa zapojili
žiačky M. Vicenová a N. Zbrášová z 4.B
triedy, ktoré sa umiestnili na popredných
miestach v celoštátnom kole. Tretie miesto
na okresnom kole Geografickej olympiády
dosiahli M. Mezei a P. Podhorský.
Popredné miesta v krajskom kole súťaže
vedy a techniky pre mládež AMAVET
dosiahli M. Mezei, L.Kotalová a M.
Bagóová, ktorí postúpili do celoslovenského kola.
Druhé miesto so svojou prácou dosiahli
žiačky K. Vančová a D. Hanzeliková zo
7.B triedy na krajskom kole Študentskej
odbornej činnosti.
Úspešnými riešiteľmi celoslovenského
kola súťaže vo fyzike FYZ IQ sa stali T.
Krivočenko, M. Birčáková, M. Vicenová,
N. Zbrášová, V. Hlaváček, P. Podhorský,
N. Kačincová a E. Gettvertová zo 4.B triedy.
Prvé miesto v okresnom kole Olympiády

z anglického jazyka dosiahla K. Máčaiová
zo 4.A triedy. Na prvých miestach vo svojich kategóriách sa umiestnili v okresnom
kole Olympiády z nemeckého jazyka K.
Máčaiová a K. Szúnyogh z 8.B triedy, čím
postúpili do krajského kola. K. Máčaiová
sa v ňom umiestnila na štvrtom mieste a K.
Szúnyogh na prvom. V celoštátnom kole
tejto olympiády K. Szúnyogh dosiahol
druhé miesto.
Úspešnými riešiteľmi korešpondenčnej
matematickej súťaže Klokan sa stali J.
Fodor a J. Tungli z 1.B triedy, T. Duy, N.
Golán, J. Krátka a E. Víghová z 2.B triedy
a T. Oláh a D. Štiffmajer zo 4.B triedy. V
matematickej súťaži Pytagoriáda 5 sa v
okresnom kole stal J. Fodor z 1.B triedy
úspešným riešiteľom. V kategórii C matematickej olympiády bol G. Tóth z 1.A triedy úspešným riešiteľom.
Žiaci majú možnosť svoje schopnosti
preukázať aj na rôznych športových
súťažiach. Na majstrovstvách okresu v plávaní vo svojich kategóriách dosiahli M.
Fránik druhé miesto, T. Blahák druhé
miesto zo 4.A triedy, V. Tóthová z 5.B triedy druhé miesto, R. Tóth druhé a tretie
miesto a L. Bóc tretie miesto z 3.B triedy.
V oblastnom kole v basketbale sa naše
žiačky umiestnili na druhom mieste.
Chlapci v okresnom kole vo volejbale
dosiahli štvrté miesto, v oblastných majstrovstvách stredných škôl v basketbale
druhé miesto a v oblastných majstrovstvách stredných škôl vo futbale tiež druhé
miesto.
Osobné úspechy týchto žiakov boli aj
úspechmi školy.
PhDr. Gabriela Piačeková

Úspešný začiatok
Štúrovské gymnázium má veľmi dobré meno vo vyučovaní
cudzích jazykov, predovšetkým angličtiny a nemčiny. Tento fakt
potvrdzujú aj výsledky, ktoré dosahujú naši žiaci na rôznych
súťažiach – okresného, krajského a celoštátneho charakteru.
V decembri roku 2002, na základe iniciatívy Mgr. Jána
Bobora, riaditeľa gymnázia, získala naša škola certifikát jazykového centra City&Guilds Pitman Qualifications, čo ju oficiálne oprávňuje organizovať kurzy a vykonávať medzinárodne
uznané anglické jazykové skúšky. Činnosť centra sa začala v
septembri minulého roka, keď sa otvorili prvé jazykové kurzy
pre začiatočníkov (beginner) a stredne pokročilých (intermediate).
V našom jazykovom centre zložili prvé skúšky študenti 17. a
24. januára 2004 na úrovniach ESOL intermediate a ESOL
higher intermediate. 17. a 24. apríla 2004 sa okrem stredoškolských študentov zúčastnili skúšok aj mladší žiaci osemročného
gymnázia v kategórii YOUNG LEARNERS. Zatiaľ posledné
skúšky na úrovni ESOL intermediate prebehli 26. júna 2004. V
tento deň sa uskutočnili aj skúšky z obchodnej angličtiny.
Do dnešného dňa sa skúšok organizovaných našim jazykovom
centrom zúčastnilo 46 študentov a dospelých, z ktorých boli 38
úspešní (z toho 14 na úrovni 1st Class Pass, t.j. výborným

výsledkom). Brány nášho jazykového centra sú otvorené nielen
pre študentov gymnázia, ale radi uvítame každého záujemcu,
ktorý by sa chcel učiť po anglicky, prípadne by chcel zložiť jazykovú skúšku na základe už získaných vedomostí.
Veríme, že tieto výsledky budú motivovať čo najviac záujemcov k tomu, aby sa prihlásili do nášho jazykového centra a šírili dobré meno City&Guilds Pitman Qualifications pri Gymnáziu
v Štúrove.
Každého záujemcu srdečne očakávame.
Anikó Simonová

Žiaci po úspešných skúškach
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Tanévvégi számadás az Ady Endre Alapiskolában
Gyorsuló világban élünk. Minden
változik és nehéz eligazodni korunk útvesztőiben. Mi az iskola szerepe a folyton változó, átalakuló társadalomban?
Természetesen alkalmazkodnia kell az
új igényekhez, fel kell mutatnia az emberi tudás új formáit, alapoznia és fejlesztenie kell a reá bízott diákok készségeit, kielégíteni tudásszomjukat.
Őrizni és átadni a múlt értékeit, mindazt a szépséget és tudást, amit elődeinktől kaptunk örökül. Ezen hitvallás
szellemében igyekszünk tenni a dolgunkat, ápoljuk baráti kapcsolatunkat
az esztergomi József Attila Általános
Iskolával is. Tehetséges diákjaink
rendszeresen bekapcsolódnak iskolai
versenyeikbe, s az itt elért eredményeiken keresztül is lemérhetjük munkánk
hatékonyságát. Mindig örömmel tölt el
bennünket, ha a „túloldali” versenyeken is bizonyítják tanulóink tudásukat,
tehetségüket.
Néprajzi versenyükön 2. helyezést ért
el a 8.d osztály csapata: Verbók Zsuzsa,
Rákota Bianka, Viola Adrianna, akiket
Batta Jolán készítette fel.
A Feichtinger Sándor biológiai versenyen csoportunk az 5. helyen végzett Kerekes Andrea vezetésével. A 7.d csapatát
Ulahel Zsófia, Halló Dóra és Štugel
Éva alkották.
Az Ifjú Fizikus verseny KomáromEsztergom megyei döntőjébe Tungli Tamás, Orosky Kornél és Valkó Martin
jutott be. Tungli Tamás oldotta meg közülük sikeresen a feladatot, aki Orosky
Kornéllal együtt sikeres volt a fizikai
olimpián is. A kerületi versenyen azonban Janok Márk volt a legsikeresebb – a
negyedik helyen végzett. Ők valamennyien Fodor Zsuzsa tanítványai.
A Kéménden megrendezett járási bibliaversenyen a nyolcadikosok (Verbók
Zs. Rákota B. Viola Adrianna) és a kilencedikesek
(Kovács
Kornélia,
Mácsadi Anna, Varga Norbert) csapata
is első helyezést ért el – Ugrik Angelika
gondoskodott felkészülésükről.
A Dobré slovo járási versenyén Kozma
Szilárd (5.d) diadalmaskodott, aki Egri
Margit tanítványa.
Birdács Marika (8. b) – Czanik Ildikó
tanítványa – szintén első helyezett lett a
Poznaj slovenskú reč járási és kerületi
versenyen is, de sikeres volt az országos
döntőben is.
A kémiai olimpia járási fordulóján sikeresen
szerepeltek
Szukupcsák
Marián, Valent Anna és Kelecsényi
Szilárd (9.a), akiket Gyetven Melinda készített fel.
Bekapcsolódtunk a Katedra folyóirat
által meghirdetett környezetvédelmi versenybe is, ahol hét fordulóban harminc ta-

nulónk tette próbára tudását.
A matematika terén igen nagy volt a
versenykínálat. A Zrínyi Ilona matematika verseny körzeti fordulóján az alsósok
értek el nagyon szép eredményt. A harmadikosok csapata (Góra Máté, Dobai
Szabolcs és Szép Ádám) első lett. A legmagasabb pontszámmal Góra Máté (3. b)
végzett, aki így részt vehetett a kecskeméti versenyen osztályfőnökével, Zalaba
Szilviával együtt.
A Pitagorasz iskolai és járási versenyein Varga Dávid és Kuklis Anikó (5. évfolyam), Menyhárt Andrea és
Párkánszky Krisztina (6. évfolyam) valamint Oroszlány Lóránt és Kabai András (8. évfolyam) voltak sikeresek. Felkészítőik: Muszka Katalin, Párkánszky Kornélia, Kénesy Anna voltak.
A matematikai olimpián Janok Márk
eljutott a kerületi fordulóba is, ahol szintén sikeresen oldotta meg a feladatot. A
felkészülésben Lelóczky Krisztina segítette. Az 5. évfolyam sikeres megoldói: Kanyicska Dalma, Nyitrai Krisztína,
Kuklis Anikó és Klajman Andrea. Felkészítők: Muszka Katalin és Góra Angéla. A 8. évfolyam sikeres megoldója
Oroszlány Lóránt lett – felkészítője
Kénesy Anna volt.
A Szorobán verseny legeredményesebb diákjai: Gálik Cynitia, Kanozsai
Máté, Babindai Áron és Halasi Gábor
Budapestre utazhatott osztályfőnökük,
Drozdík Katalin kíséretében.
Befejeződött a Jonatán angol-német
könyvmolyképző tanfolyam, amelybe a
felső tagozat 24 tanulója kapcsolódott be.
Ők eredetiben olvashatták az angol és német irodalom mese– és mondavilágának
remekeit. A levelező verseny győztesei
kedvezményes vásárlókártyát nyertek
A Szép Magyar Beszéd érsekújvári
körzeti fordulóján Tamás Angelika és
Hajnal Zsuzsa jártak sikerrel. Utóbbi eljutott a kerületi fordulóba is. Felkészítőjük Keszegh Pál volt.
A Tompa Mihály Vers– és Prózamondó Verseny járási versenyéről Szép Gergely, Szurcsík Ádám és Bócz Dominik
jutottak tovább a kerületi és országos versenybe, ahol Bócz Dominik országos első helyezett lett. Diákjaink indultak az
Ister-Granum szavalóversenyen is,
melyről díjak sorát hozták el.
Az élvonalban végeztek diákjaink a
Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen. A regionális fordulóban a nyolcadikosok versenyében Muszka Katalin első, Folk Zsófia pedig harmadik helyezett
lett. A 7. évfolyamból Vincze Roland
harmadik, Muszka Róbert negyedik lett.
Az országos fordulón Folk Zsófia és
Vincze Roland szerepeltek a legsikeresebben, ezért ők képviselték iskolánkat
Budapesten, ahol egy zánkai táborozást

nyertek. Szász Éva és Jakubík Teréz készítették fel őket.
A nemzetközi földrajzverseny országos döntőjének adott otthont iskolánk
májusban, melyen Tamás Angelika (9.c)
a hatodik lett. Ő Dávid Mihály tanítványa.
A Visegrádon megrendezett Mátyás
király Mesemondó Verseny-re Szurcsík
Ádám és Rákota Bianka nevezett be és
mindketten győzedelmeskedtek a saját
kategóriájukban. A budapesti Vajdahunyad várban megrendezett országos
versenyen Szurcsík Ádám ismét első lett.
A Palóc Mesemondó Verseny országos döntőjében Rákota Bianka és
Verbók Zsuzsa „ A palóc mesemondás
mestere“ címet nyerte el.
Ismét megrendeztük iskolánkon a
Bendegúz Anyanyelvi Versenyt, amelyben ebben az évben 12 iskola 450 tanulója vett részt. A háromfordulós verseny
szegedi országos döntőjébe Dobai Szabolcs (3.c) jutott el. A versenyre Fazekas
Marianna kísérte el tanítványát.
Mese, mese, mátka… címmel Benedek Elek meseillusztrációkat készítettek
alsós diákjaink, amelyből Drozdík Katalin állított össze vándorkiállítást.
Ismét bekapcsolódtunk a Budapestről
indított Kihívás 2004 internetes versenybe. Muszka Katalin vezénylete alatt a második forduló döntőjébe is bekerült csapatunk. Bizonysága ez annak, hogy a számítástechnika gyakorlati oktatására nagy figyelmet fordítunk.
Képzőművészeti pályázatok sorába
vontuk be diákjainkat.
Dorogra küldtünk alkotásokat az Ifjú Kézművesek Ki-Mit-Tudjára, ahol
Ármai Niki (3.c) lett sikeres. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
„Remekíró-képremek“ címmel Móra-kiállítást rendezett, melyen diákjaink illusztrációi is láthatók voltak. Iskolánk
munkáit itt különdíjjal jutalmazták.
Több munkával pályáztunk az EU fotó– és képzőművészeti versenybe. A
Brüsszelbe küldött munkák – Hegyi
Krisztina (4.a) és Tomasek Nikoletta
(1.b) rajzai – nagy örömünkre a második
fordulóba is bekerültek. Nagyon szép
munkák készültek az Én családom című
pályázatra, melyen rajzaikért Simon Viktória (1.a), Tamasek Nikoletta (1.b) és
Németh Melinda (2.b) kaptak oklevelet
a szlovák oktatásügyi minisztertől. A
Magyar Mezőgazdasági Múzeum rajzpályázatán Mészáros Lili (3.c) munkája
került a díjazottak közé.
Kollégáink elhivatottságát dicséri,
hogy számtalan házi versenyt, játékot indítottak, szerveztek. Ilyen volt az 1848-as
forradalom emlékére rendezett történelmi
versenyünk, melynek megvalósítói
Szentgáli Éva és Geiszler Anita voltak

2004. június
Mészáros Zsuzsa és Bényi Margaréta jóvoltából angol – német verseny zajlott a
7. évfolyamban. Alkalmi irodalmi színpadunk és dalkörünk rendszeresen megemlékezik nemzeti ünnepeinkről.
Tornászaink baráti mérkőzést szerveztek tornatermünkben a szlovák iskola csapatával.
Bekapcsolódtunk a járási atlétikai versenybe, ahol a felső tagozatosok közül
Könözsi Klára (9.c) második, Fábri Dominika pedig krikettdobásban első lett, a
kerületi fordulóban pedig a kiváló 2. helyezést szerezte meg. Felkészítőik
Bednár Svetlana és Jókai Ildikó voltak.
Az érsekújvári atlétikai versenyen 100
méteres síkfutásban Engel Tamás 2. helyezést ért el.
A szabadidőközpont labdarúgó-bajnokságán leánycsapatunk (Párkánszky
Krisztina, Takács Veronika, Valkó Angéla, Srajer Alexandra, Molnár Erika,
Molnár Gyöngyi, Varga Zsófia) a 3. helyen végzett. Edzőjük: Bednár Szvetlana.
A Víz Világnapja alkalmából Kerekes
Andrea és Gyetven Melinda tanulóink
munkáiból kiállítást állítottak össze alkalmi galériánkban. Vízkereső kerékpáros
versenyen vett részt három csapatunk
Esztergomban, Bednár Svetlana és Rózsa
István vezetésével, akik elhozták onnan
az első három helyezést.
A kéméndi holtágon kollégáink ismét
horgászversenyt rendezték tanulóinknak.
Összesen 81 gyerek fogott pecabotot. A
szerencse leginkább Treindl Ádámnak
(4.o), Treindl Attilának (7.o.) és Pinnel
Jánosnak ( 7.o.) kedvezett.
Jeles napjainkról játszóházzal is megemlékeztünk a napközi otthon nevelői jóvoltából. A gazdag szabadidős programmal, a kirándulásokkal lehetőséget kíná-
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lunk mindenkinek az értelmes, hasznos
időtöltésre. 110 negyedikes tanulónk májusban erdei iskolában töltött egy hetet,
90 harmadikosunk pedig úszótanfolyamon vett részt a Vadasban.
A 4-5. évfolyam tanulóinak Reneszánsz napot szerveztünk május 29-én.
Mátyás király udvarává varázsoltuk iskolánkat, ahol kézműves foglalkozások,
előadások, versenyek idézték a kor hangulatát.
Az oktató munka mellett szakköreinket
látogathatták azok, akik kedvet éreztek a
felkínált tevékenységekhez. A paletta
széles volt. A világhálótól a színjátszáson
át a különböző tantárgyak szakköreiig
mindenki választhatott kedvére.
Mindemellett művészeti csoportjaink
is az élményt adó szabadidős tevékenységek sorát gyarapítják. Állandó csoportjaink egyaránt részt vettek szűkebb és tágabb környékünk rendezvényein. Szinte
valamennyi csoportunk bemutatkozott a
III. regionális Ki-Mit-Tud fesztiválon
Nyergesújfalun. Első helyezett lett a maga kategóriájában a Csángálók, a Kuckó,
az Ady Street és valamennyi szavalónk
díjat hozott. A Pengetők citerazenekarunk rendszeresen fellép a városnapon. A
budapesti Millenáris Fesztiválon fellépett a Csángálók és a Kuckó bábcsoport.
Mindkét csoport bemutatkozott Léván is
az Ister-Granum „Gyermekvilág“ rendezvényén. A Kuckó bábcsoport fellépett
Szegeden a nyelvészek találkozóján, a
Kelenvölgyi
Bábfesztiválon,
Biatorbágyon, a pest-megyei bábos találkozón. Nyíregyházán a Suliexpo Nemzetközi Gyermektalálkozón a Kuckó és az
Ady Street csoportunk mutatkozott be.
Zenekarunk különdíjat kapott. A
Csángálók színjátszó csoportunk az idei

Duna Menti Tavasz országos versenyén
nívódíjas lett. Ezt követően darabjukat
bemutatták Lakitelken, a Tiszamenti
Gyermekszínjátszó Fesztiválon is. A
Kisbojtár néptánccsoport sikert sikerre
halmoz. Első helyezett lett a losonci országos néptáncversenyen, mint ahogy
nagydíjat hozott el a baróti népi táncversenyről is.
Június második hetében ismét megrendeztünk a Kuckó Bábfesztivált a város
óvodásainak és kisiskolásainak örömére.
Vendégül láttuk régiónk valamennyi bábcsoportját, akiknek zenekarunk délután
koncertet adott az iskola parkjában.
Az iskola folyosóján működő alkalmi
galériánk vándorkiállításnak adott otthont. A Magyar Kultúra Múzeuma
ugyanis intézményünkben rendezte be a
Balassi nyomában című tárlatot.
Sikeres volt Az ifjúság Európában című Comenius-projekt részeként kiállított
gyűjteményünk, melynek anyagán 70 tanulónk dolgozott. A projekt végső terméke egy négynyelvű ismeretterjesztő
könyv és CD. A projekt a Socrates-iroda
jóvoltából mintegy 1500 Euro összegű
pályázati támogatást jelent az iskolánknak, melyet részben nyelvi (angol-német)
előkészítésre fordítunk.
Az alapiskola elsődleges célja, hogy
fejlesszük tanulóink alapkészségeit és képességeit. Olyan biztos alapokkal vértezzük fel őket, melyekre bátran építhetnek.
Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, de nem veszítjük szem elől,
hogy akkor jó egy iskola, ha a diákjai sokáig biztonságban maradhatnak gyerekek, s otthonos körülmények között szerezhetnek ismereteket.
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Himmler Zsófia, ig.hely.

Antióchia
A régi, bölcs mondás szerint az embernek a múltat, jelent és jövőt egyszerre kellene szem előtt tartania. Ám rohanó, agyonhajszolt világunkban főleg a jelen, a ma van előtérbe helyezve, s azon
belül is az azonnali, gyors siker által elért boldogságon van a fő
hangsúly. Nap mint nap a „technika ördögei¸ által árasztott különféle információk tömkelege zúdul az egyszerű halandó fejére,
sok fontos értéket megkérdőjelezvén. Nő a bizonytalanság, s ezért
vannak, akik szeretnek egy pillanatra megállni, elmélyülni, elmerengeni az örök érték oázisában, s annak forrásából erőt meríteni a további életúthoz. Közéjük tartoznak azok a fiatalok is, akik
egy nemrég Párkányban létrejött kis közösség – az Antióchia ifjú
tagjai. Valent Ákos, a közösség egyik tagja szívesen válaszolt kérdéseinkre.
– Mit jelent az Antióchia kifejezés?
– Az Antióchia annak a városnak a neve, ahol Jézus követőit
először nevezték keresztényeknek. Erre a Bibliában számtalan
utalás van. A később keletkezett keresztény közösségek is gyakran
választották ezt a megnevezést.
– Hogyan kerültél kapcsolatba az antióchia gondolatával?
– A történet Amerikában és Ausztráliában kezdődött, ugyanis
ott jöttek létre az első antióchia közösségek. Tíz évvel ezelőtt Magyarországon, majd ennek példáján felbuzdulva Szlovákiában is

létre jött az első ilyen közösség – a szenci fiataloknak köszönhetően. Párkányból eleget tettünk a meghívásuknak, amely egy érdekesnek és tartalmasnak igérkező háromnapos rendezvényre invitált. Ám a vártnál tartalmasabb lelki élményekkel gazdagodtunk. Ezért elhatároztuk, hogy Párkányban is létrehozunk egy
antióchia közösséget.
– Miről szólnak az összejöveteleitek?
– Minden egyes összejövetelt két részre oszthatunk. A kötetlenebb részben a felvetett aktuális témákat vitatjuk meg, a felmerülő érdekes, izgalmas kérdésekre keresvén megfelelő válaszokat.
Az összejövetelek másik részében a közösség valamelyik tagjának
saját beszámolóját hallgatjuk végig és megvitatjuk az elhangzottakat. Itt térünk rá a keresztény fiatalságot érintő kérdésekre. A
találkozók során imádkozunk, beszélgetünk, énekelünk, s a végén
egyikünk mindig gondoskodik valami harapnivalóról is.
– Hol jelentkezhetnek az érdeklődő fiatalok?
– A helyi plébánián a péntek esti szentmise után tartott összejöveteleinken, vagy a párkányi körzet római-katolikus lelkiatyáinál.
Nagy szeretettel várunk minden 16 és 25 év közötti érdeklődő fiatalt.
– Sok sikert a további közösségi élethez!
(c)
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Čo sa za mlada naučíš...
Poznáte to, však? Je to stará múdrosť,
overená stáročiami, stále však platná a
nanajvýš aktuálna. Uvedomuje si to
čoraz viac rodičov a zdá sa, že čoraz
viac i samotných žiakov. Dôkazom tejto
skutočnosti sú i výsledky, ktoré dosiahli
žiaci Základnej školy v Štúrove v uplynulom školskom roku. Sladkosť ovocia
víťazstva mali možnosť vychutnať viacerí žiaci školy na rôznych súťažiach, skutočnými víťazmi sa ale stali všetci tí,
ktorí dokázali sústrediť svoje sily a um a
prekonávali samých seba každodennou
usilovnou prácou. V škole im boli oporou nielen učitelia, ako tvorcovia
každodenného života školy a podporovatelia rozvoja dieťaťa, ale i vychovávateľky ŠKD, tréneri ŠŠS a vedúci záujmových útvarov. Všetci sa snažili vytvárať
podmienky pre tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a
zodpovednosť osobnosti, takej osobnosti,
ktorá bude schopná produkovať múdrosť, dobro a krásu. Preto im za ich svedomitú, iniciatívnu a tvorivú činnosť
patrí úprimná vďaka. Nech je aj tento
spôsob publikovania aspoň čiastočnou
morálnou satisfakciou spoločnosťou
nedocenenej práce učiteľa!
Čím sme sa mohli prezentovať v školskom roku 2003/2004? Škola dosiahla v
uplynulom období výsledky, ktoré ju
radia medzi popredné školy širšieho
regiónu. Jej veľkým kladom je skutočnosť, že sme sa nikdy neuspokojili s
ponúknutým štandardom pre vzdelávanie, ale sme sa vždy snažili využívať
možnosti na nadštandardné vzdelávanie
našich žiakov. Škola vytvára podmienky
na zabezpečenie žiakov pracujúcich
rodičov v ŠKD, kde majú žiaci školy
možnosť pripravovať sa na vyučovanie a
využívať voľný čas na záujmové činnosti
pod odborným vedením kvalifikovaných
vychovávateliek. V tomto školskom roku
sa výrazne zlepšili podmienky na výučbu
informatiky, pretože od februára je škola
zapojená do projektu Infovek. Prispením
spoločnosti Slovak Telecom môžu žiaci
pracovať súčasne na desiatich najmodernejších počítačoch pripojených na
internet.
Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu sa odzrkadlila v popredných
umiestneniach našich žiakov na predmetových olympiádach, rôznych vedomostných a iných súťažiach. Zapojili sme sa
skoro do všetkých kategórií predmetových olympiád. V najväčšom množstve
mali možnosť reprezentovať školu naši
mladí matematici. Víťazstvom v okresnom kole matematickej pytagoriády sa
môže pochváliť Tomáš Fodor a 3. miestom Marek Orosz (obaja 5.B). Úspešní
riešitelia okresného kola boli i Simona
Herczová (3.C) a Adrián Kormoš (4.B),

Diana Birčáková (4.D), Filip Pakši
(5.B) a Imrich Gulai (6.D), ktorý sa
umiestnil na 4. mieste. V silnej konkurencii základných škôl a osemročných
gymnázií obsadil Marek Orosz (5.B)
veľmi pekné 2. miesto v okresnom kole
matematickej olympiády. Mário Adam a
Tamáš Fodor (5.B) spolu s Anikó
Kosznovszkou (6.D) sa stali úspešnými
riešiteľmi tejto náročnej súťaže. Úspešní
riešitelia medzinárodnej korešpondenčnej matematickej súťaže Matematický
klokan sú Tamáš Fodor, Filip Pakši,
Gábor Zeman, Marek Orosz (všetci 5.B),
Imrich Gulai a Richard Hatala (obaja
6.D).
Víťazkou okresného kola a úspešnou
riešiteľkou krajského kola geografickej
olympiády
sa
stala
Dominika
Záhoreczová (6.C). Aj 2. miesto Kingy
Ráczovej (5.C) v najmladšej kategórii je
dôkazom toho, že sa nám v tejto súťaži v
poslednom období darí.
Z roka na rok narastá konkurencia v
olympiádach cudzích jazykov. Naša
škola mala tento rok zastúpenie v okresnom kole olympiády nemeckého i anglického jazyka. V olympiáde nemeckého
jazyka sa darilo Patrikovi Herczovi
(7.B). ktorý obsadil 3. priečku, úspešnou
riešiteľkou olympiády anglického jazyka
bola Daniela Zelinková (7.C).
Patrik Szűcs (9.B) sa stal úspešným
riešiteľom okresného kola fyzikálnej
olympiády.
Pekné úspechy dosiahli naši žiaci i v
biblickej olympiáde. V dekanskom kole
obsadilo družstvo ôsmakov v zložení
Nikoleta Matusová (8.A), Katarína
Kovanová a Štefan Hamran (obaja 8.B)
2. miesto a ďalšie v zložení Zuzana
Szabóová, Daniel Bréda a Peter Albán
(všetci 8.A) 3. miesto.
Naša škola sa aktívne a úspešne zapája do projektu Detský čin roka, ktorého
cieľom je vracať do života nás všetkých
vieru v ľudské dobro. Motivujeme našich
žiakov k postojom a uvedomovaniu si
zmyslu a dôležitosti dobra v našom
živote. V tomto školskom roku bol čin
našej žiačky Janky Puterovej (9.C)
vyhodnotený v celoslovenskom kole ako
Detský čin roka v kategórii Pomoc v
rodine.
Oliver Varga (5.B) triumfoval na X.
národnej súťaži v aranžovaní a viazaní
kvetov VICTORIA REGIA v Piešťanoch.
V kategórii ZŠ je 1. miesto nášho piataka veľkým úspechom.
Myšlienku jednotnej Európy a
Slovenska ako jej pevnej súčasti mali
možnosť umelecky stvárniť naši žiaci v
literárnych i výtvarných prácach v
súťaži Európa v škole. Do celoslovenského kola postúpili literárne práce
Dominiky Záhoreczovej (6.C) a Adama

Bachára (7.C) a výtvarné práce
Kataríny Žákovičovej (4.B), Ivany
Trupekovej (4.B), Nikolety Pásztorovej
(4.A) a Štefana Hamrana (8.B).
Výtvarné súťaže sú už roky doménou
školy. Práce našich žiakov získavajú
ocenenia na mnohých súťažiach, deti sú
pozývané na viaceré vernisáže.
Nezabudnuteľnou udalosťou pre Katku
Žákovičovú bola jej účasť v celoslovenskom kole súťaže Radosť v rodine. Bola
prítomná na otvorení výstavy v
Primaciálnom paláci v Bratislave a získala cenu za 2. miesto.
Ocenené boli i práce Anity Štúgelovej
a Evy Kmettyovej (4.B) na XIII. ročníku
detskej výtvarnej súťaže Slovensko moje
a Štefana Valenta (9.C) v celoslovenskom kole k 75. výročiu narodenia J.
Gagarina. Katka Kurucová (9.A) a
Daniel Urbán (9.B) sa už určite tešia na
letný výtvarný tábor Piktor 2004, ktorý
sa uskutoční v Ostrihome. Zúčastniť sa
ho môžu za ocenené výtvarné práce.
Spolupráca so školami v susednom
Maďarsku nadobúda každý rok širšie
dimenzie. V rámci ochrany prírody a
životného prostredia sa žiaci 7. ročníka
každoročne úspešne zúčastňujú medzinárodného projektu. V tomto školskom
roku sa do finále dostali Alica Kürtiová
a Marianna Kamenická (obe 8.A).
Prvýkrát dostala naša škola pozvánku
do Dorogu na súťaž zručnosti a tvorivosti „Kto čo vie?”. Hoci sme debutovali až na jej 6. ročníku, stali sme sa najúspešnejšou školou. Na prvých troch
priečkach sa objavili práce našich
žiakov v rôznych kategóriách až trikrát.
Katka Žákovičová sa umiestnila na 1.
mieste v maľbe, Debora Kianeková (3.B)
paličkovanou čipkou na 2. mieste a
Katka Kurucová na 3. mieste v maľbe na
sklo. Chodbu školy v Dorogu zdobí i
krásny medovníkový domček, ktorý bol
ocenený mimoriadnou cenou súťaže. Je
výsledkom práce šikovných rúk Nikoly
Mériovej, Viktórie Horváthovej a
Nikolety Zimanovej (6.B).
Malí bábkoherci DDS Plamienok nás
presvedčili o svojich kvalitách veľakrát.
V tomto školskom roku získali ocenenie
za využitie metódy dramatickej hry detí
na krajskej prehliadke detskej tvorivosti
„Detský javiskový sen”. DDS Plamienok
i DFS Štúrovčatá finančne podporuje i
MsKS v Štúrove.
Škola vytvára podmienky na rozvoj
žiakov aj v športovej oblasti. V školských
strediskách vzpierania, futbalu a hádzanej dievčat sú vytvorené podmienky pre
rast talentov v týchto športoch pre celú
oblasť štúrovského regiónu.
Tradične najlepšie výsledky dosahujú
žiaci v stredisku vzpierania. Majsterkou
Slovenska sa stala Lenka Konczová
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(9.B) a Marek Melaj (9.A).
Nelenili ani dievčatá zo športového
strediska hádzanej, ktoré boli zapojené
do celoslovenskej súťaže ŠŠS. Zúčastnili
sa viacerých turnajov, najväčší úspech
však dosiahli na turnaji v Maďarsku vo
Velence. Mladšie žiačky sa umiestnili na
1. mieste a staršie na 2. mieste.
Sumarizácia výsledkov našich žiakov
sa nekončí, pretože niektoré súťaže sa
ešte len uskutočnia.
Pravdou je, že našim žiakom sme
držali palce a tešili sme sa zo všetkých
dosiahnutých úspechov. Opäť sa ukáza-

lo, že škola dôstojne plnila svoje ciele a
patrí ku cti jej pedagógov, že k plneniu
svojho poslania pristupovali tak zodpovedne. Úprimné poďakovanie patrí i
všetkým rodičom, ktorí podporovali
svoje deti a pochopili opodstatnenosť
dobrej spolupráce so školou.
Naši žiaci majú pred sebou celý svoj
produktívny život. Staroba je ešte ďaleko. Vedia však, že stále platí: „Čo sa za
mlada naučíš, v starobe akoby si
našiel.”

Párkány és Vidéke

(8.C), 2. miesto v rôznych hmotnostných
kategóriách obsadili Adrián Adamik
(8.C) a Róbert Hatala (7.C), štvrtým bol
Daniel Pataši (8.C). Konečné 4. miesto
obsadilo i družstvo žiakov.
Radosť nám urobili naši futbalisti.
Mladší žiaci obsadili na majstrovstvách
okresu 2. a starší žiaci 3. miesto.
Majstrovstiev okresu v atletike žiakov
a žiačok sa zúčastnili žiaci štyridsiatich
škôl okresu. Chlapci získali dovedna 598
bodov a konečné 6. miesto, dievčatá so
ziskom 390 bodov obsadili 13. miesto.
Najlepší atléti školy sú Peter Molnár

·

PaedDr. Judita Viziová
zástupkyňa riaditeľa ZŠ

Harminc éven át randevú
Június 27-e ünnep volt szalkán, ugyanis
harmincadik alkalommal került sor az
Ipolyparti randevú dal– és táncünnepség
megrendezésére. A mostani hatvan-hetven
éves csemadokosok – szüleink, nagyszüleink – voltak azok, akik 30 évvel ezelőtt
megálmodták és megvalósították a randevú gondolatát, amely a térség egyik legnagyobb rendezvényévé vált az idők során.
Sok-sok áldozatos munka, sok történet –
embersors szövődik a rendezvény
nevéhez. Köszönet mindazoknak, akik a
harminc év alatt bármilyen módon hozzájárultak, hogy mai napig él ez a rendezvény.
Kulturális értékeink, népszokásaink
hasonlósága az országhatárokon átívelő

együttműködésre sarkall minket. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint a határokon
túlról érkező fellépők. Színesebbé vált a
rendezvény a kézművesek bemutatói által
is, különösen, hogy az egyes kézművesfoglalkozásokat ki lehetett próbálni a
helyszínen. Ez alkalommal olyan neves
vendéget is fogadhattunk, mint Duray
Miklós, aki dedikálta Hazától a nemzetig
című legújabb könyvét. Az Ipolypari randevúval egy időben született meg a szalkai
menyecskekórus, úgyhogy akár kettős
ünnepként is emlegethetjük ezt a napot. A
kórus tagjait a Csemadok köszöntötte,
valamint a letkési Pávakör tagjai. Mára
fiatal, új tagokkal is bővült a menyecskekórus.

Idén a szereplők között köszönthettük a
Vox Iuvenilis Kamarakórust, a szalkai ovisokat, a zsitvabesenyői asszonykórust. A
kedves vendégek citerazenekart és esztrádcsoportot is hoztak magukkal, de itt
voltak a csúziak és a kemenceiek is.
Fellépett továbbá Magyar Nándor és Béres
Jarmila aranykoszorús nótaénekesek. A
színvonalat emelte az esztergomi városi
tánccsoport, valamint a Loli Jag,
Esztergom-kertvárosi cigány tánccsoport,
akik fergeteges előadást produkáltak.
Buzdításukra sokan táncra is perdültek. A
fellépőkön kívül azonban köszönet jár a
rendezőknek és támogatóknak is, mert nélkülük ez aligha valósulhatott volna meg.
Soós Éva

Pál Szilárd lett a győztes
2004.május 20-22-én a Miskolc melletti
Lilafüreden rendezték meg a fiatal gyógyszerészek Rozsnyai Mátyásról elnevezett
országos emlékversenyét, amely a szakmaés tudományszerető fiatal gyógyszerészek
egyedüli versenyfóruma. A verseny győztese Pál Szilárd, a párkányi Astra gyógyszertár egykori patikusa lett.
A verseny rendezője a Magyar Gyógyszertudományi Társaság
volt. A 39.lilafüredi emlékversenyen 27 fiatal gyógyszerész mérte
össze tudását. Pályázati munkájuk elbírálása és megvédése alapján a zsűri Pál Szilárd teljesítményét értékelte a legmagasabbra,
aki 2003. szeptembere óta a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Karának tanársegédje. Az ötvenezer forint pénzjutalommal és szponzori ajándékokkal járó első hellyel a zsűri azt a szakmaszerető fi-

atalt jutalmazta, aki a mindennapi rutin-munka mellett tudományos szakmai munkával is hajlandó foglalkozni.
„Szorgalom és tudás” – ez volt Rozsnyai Mátyás életének vezérlő elve és a legfontosabb üzenete a mai fiatalok számára. Patikájában „nyitott szemmel” dolgozott és rendszerint észrevette a
megoldásra váró szakmai feladatokat.
Rozsnyai a fiumei pályázaton általa nyert 100 aranyfranknak
megfelelő összeget teljes mértékben a gyógyszerész gyakornokok
számára ajánlotta fel, hogy még fokozottabb tanulásra, elmélyültebb ismeretszerzésre sarkallja őket. Igy született meg a Rozsnyai
Mátyás Emlékverseny őse 1887-ben. Pál Szilárd párkányi fiatalember méltán lehet büszke rá, hogy a kiváló gyógyszerész nyomdokain haladva lett az idei emlékverseny győztese.
Sikeréhez gratulálunk!
Oravetz Ferenc
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Pályázni kell!!

Treba sa zapájať do konkurzov!

Hogenbuch Endre közgazdász-mérnök 2003. augusztusától tölti be a projektmenedzseri tisztséget a párkányi városi
hivatalban. Eddigi munkájáról, a pályázatokról és a jövőbeni tervekről kérdeztük őt.
– Feladatom olyan pályázatok elkészítése, amelyekkel állami
és Európai Uniós pénzeket tudunk felhasználni a város, illetve a
régió fejlesztése érdekében. Az első hónapokban megismerkedtem a problémákkal és a lehetőségekkel: mire lehet pályázni, mire nem, kik pályázhatnak, melyek a minimális illetve maximális
összegek, amelyeket meg lehet pályázni, hogyan kell megírni a
pályázatokat, milyen mellékletek szükségesek hozzájuk és sorolhatnám. Azon túl, hogy igyekeztem komplex képet szerezni a
munkáról, az elmúlt évben három projektet is kidolgoztunk: ebből kettő állami, egy pedig Európai Uniós támogatást céloz meg.
Az egyik pályázat a városi testület határozatából kiindulva a környezetvédelmi minisztériumhoz lett benyújtva a város körül található illegális szemétlerakatok eltávolítására. Létrejött egy ad
hoc bizottság is, amely ezt a projektet menedzseli. Kiszámították, hogy évente mennyi ilyen lerakatot távolítunk majd el, milyen költségek mellett. Ezek alapján döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk megszerezni a pénzt és az összes lerakatot egyszerre
távolítjuk el. Az ehhez szükséges összeg 83%-át a minisztériumtól kapnánk, 17%-ot pedig a városnak kellene állnia.
A műszaki szolgáltató vállalattal úgy gondoltuk, hogy Párkányban és a környező falvakban bevezetjük a szeparált hulladékgyűjtést. Ezért kidolgoztunk egy tervezetet, melynek lényege, hogy a városban és a falvakban gyűjtőedényeket helyeznénk
el külön a papírra, üvegre, textíliára, stb. A hulladékot így újrahasznosítható anyagként el tudnánk adni.
Az uniós projektet, amely a turizmus fejlesztésére irányul a
Vadas Kft-vel együtt dolgoztuk ki. Ennek alapján egy idegenforgalmi információs központot szeretnénk létrehozni és egy kiadványban összegeznénk a helyi szállás lehetőségeket, programajánlatokat, a természeti– és kulturális látnivalókat az egész régióra vonatkozólag. A megpályázott összeg egy részét reklámra
fordítanánk. Célunk többek között a nemzetközi idegenforgalmi
kiállításokon való részvétel. Ebben az évben megnyíltak a strukturális alapok, az első kiírás január 19-én jelent meg az
Interneten, melyet a régiófejlesztési minisztérium írt ki a helyi
infrastruktúra fejlesztésére. Ebből pályázható az iskolák, óvodák, továbbá az egészségügyi, kulturális, és szociális intézmények fejlesztése. Annak ellenére, hogy a városi költségvetés elég
szűkös, pályázatot nyújtottunk be a szlovák és a magyar iskola
felújítására. A költségvetés 80%-át az uniós támogatás fedezné,
15%-át az állam, 5%-ot pedig a városnak kell előteremtenie.
Tervezzük továbbá, hogy a nyár folyamán a sétáló utca kialakítására is támogatást pályázunk meg a gazdasági minisztériumnál. Először azonban meg kell szereznünk az építkezési engedélyt, csak ezután nyújthatjuk be a pályázatot a minisztériumhoz.

Ing. Endre Hogenbuch je od augusta 2003 je projektovým
manažérom mestského úradu. Hovoril nám o jeho doterajšej
práci, o konkurzoch a o budúcich perspektívach.
– Mojou prácou je príprava projektov do konkurzov, aby
mesto mohlo získať peniaze aj z iných zdrojov. Jedná sa o štátne peniaze a peniaze EÚ – ktoré mienime využiť v prospech
mesta a celého regiónu. V prvých mesiacoch svojej funkcie som
sa zoznámil s problémami a možnosťami, na čo možno získať
peniaze z konkurzov, aké sú maximálne a minimálne sumy, o
ktoré je možné uchádzať sa, v akej forme treba podávať žiadosti, aké prílohy treba pripájať a podobne. Okrem toho, že som
získal potrebný prehľad, vlani sme vypracovali aj tri projekty:
dva pre získanie štátnej a jeden na získanie EÚ – dotácie.
Jeden projekt sme podali na Ministerstvo životného prostredia SR z podnetu uznesenia mestského zastupiteľstva v záujme
likvidácie divokých skládok odpadu v katastri mesta. Pre riešenie problému bola vytvorená ad hoc komisia, ktorá bude sledovať túto činnosť. Komisia vypočítala objem odpadu a potrebné
financie na likvidáciu. Na základe toho sme sa rozhodli tak, že
za získané peniaze skúsime naraz odstrániť všetky skládky. V
prípade úspešnosti projektu by ministerstvo hradilo 83% a
mesto 17% potrebných nákladov.
Spolu s technickými službami mesta sme sa rozhodli, že v spolupráci so samosprávami okolitých obcí zavedieme separovaný
zber odpadu. Vypracovali sme projekt, podstatou ktorého je, že
v meste a v zapojených obciach rozmiestnime kontajneri pre
sklo, papier, textílie a podobne. Separovaný odpad by sme
mohli odpredať ako druhotnú surovinu.
Tretí projekt do konkurzu EÚ sme vypracovali spoločne s
kúpaliskom Vadaš, a jeho cieľom je rozvoj cestovného ruchu.
Chceli by sme vytvoriť turistické informačné centrum, a vydať
informačnú publikáciu o možnostiach ubytovania a programov,
ako aj pamätihodnostiach a zaujímavostiach mesta a regiónu.
Časť získanej sumy by sme obetovali na reklamu. Našim cieľom
je aj pravidelná účasť na medzinárodných výstavách cestovného ruchu.
Začiatkom roka sa otvoril prístup k štrukturálnym fondom,
prvé kolo bolo zverejnené na internete 19. januára, a týkal sa
rozvoja miestnej infraštruktúry. Bol vypísaný ministerstvom pre
regionálny rozvoj, a je zameraný na rozvoj školstva, materských
škôl, zdravotníctva, kultúry a sociálnych centier. Napriek tomu,
že rozpočet mesta je pomerne ohraničený, podali sme žiadosť
na rekonštrukciu budov obidvoch základných škôl. Podľa osnovy účasť EÚ by činila 80%, štátu 15% a mesto by zabezpečilo
5% nákladov.
Plánujeme ďalej, že cez leto podáme projekt na vytvorenie
centrálnej pešej zóny na úseku Hlavnej ulice. Financie budeme
žiadať od Ministerstva hospodárstva SR. No, na projekt najprv
musíme získať stavebné povolenie, až potom môžeme projekt
postúpiť ministerstvu.

-ID-

-ID– (Preklad: Lukács Žigmund)

„Medové” sústredenie
Slovenský folklór a med. Ako to spolu
súvisí? V dňoch 11. až 13. júna sa deti
Detského folklórneho súboru Štúrovčatá
pri ZŠ a pri MsKS v Štúrove zúčastnili
tanečno-speváckeho sústredenia v malebnej dedinke Ipeľský Sokolec.
Vďaka rozmáhajúcej sa agroturistike,
kreativite a vynikajúcemu nápadu Ing.
Arpáda Németha sa deti ocitli v prekrásnom prostredí penziónu Včielka, kde si

precvičili a osvojili nové folklórne choreografie, piesne a tanečné kreácie.
Zároveň sa zregenerovali, zašportovali si
a zasúťažili. Ľubozvučné slovenské piesne
zneli do diaľav ipeľskej prírody.
Okrem tanca a spevu mali deti možnosť
obohatiť si svoje vedomosti o spracovaní
medu a medových výrobkov z exkurzie vo
firme Natur Products Németh, ktorá im
pripravila milé prekvapenie. Každý

účastník sústredenia dostal sladký darček
v podobe fľaše medu.
Bohatý výber programu, tanec, spev,
plávanie, pohyb na čerstvom vzduchu a
detský smiech boli zárukou úspešného
sústredenia v Ipeľskom Sokolci, na ktoré
každý člen súboru Štúrovčatá bude dlho
spomínať.
Daniela Zelinková,
ved. DFS Štúrovčatá
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Kevesen szavaztunk

Nezáujem občanov

2004. június 13-án először nyílt lehetőségünk az EU 14 szlovákiai parlamenti képviselőjének megválasztására. Míg
országos viszonylatban a részvételi arány 16,92%, a párkányi
körzetben 23,7 % volt.
Az EU parlamenti választás költségei meghaladták a 260 millió koronát. Öt párt jutott mandátumhoz, mégpedig az SDKÚ (3),
HZDS (3), Smer (3), KDH (3), MKP (2). Az EU parlamentjében
az MKP-t Bauer Edit és Duka-Zólyomi Árpád fogja képviselni.
A magyar szavazók picivel jobb szavazókedve esetén az MKP
még egy mandátumhoz juthatott volna.
A párkányi körzethez tartozó 23 település 26 464 ezer választásra jogosult lakosa közül mindössze 6284 járult az urnákhoz.
Egyébként országos viszonylatban ez volt a legmagasabb részvételi arány. Ismét bebizonyosodott, hogy a régió az MKP erős
bázisa, a választópolgárok 86%-a ugyanis az MKP-t támogatta. A
legegységesebben Kicsind, Kiskeszi, Garampáld, Kisgyarmat,
Sárkány, Diva, Bajta és Muzsla szavazói álltak ki az MKP mellett. Érdekességnek számít, hogy míg a legutóbbi népszavazás
során Bajta negatív csúccsal hívta fel magára a figyelmet, most a
körzeten belül itt volt a legmagasabb, csaknem 50%-os a részvételi arány. Míg az MKP 5283 voksot szerzett. Csupán a Smer
(171), a HZDS (148), a Magyar Föderalista Párt (135) és az
SDKÚ kapott 100-nál több voksot. Az EU parlamenti választásokat országos viszonylatban az érdektelenség jellemezte. A
tagorországok közül Szlovákiában volt legalacsonyabb a szavazókedv.

13. júna 2004 prvýkrát v dejinách Slovenska sme mali
možnosť hlasovať o štrnástych poslancoch Európskeho parlamentu. Percento účasti v celoštátnom merítku bolo 16,93%, v
štúrovskom obvode 23,7%.
Náklady na voľby presahovali sumu 260 miliónov korún.
Mandáty získalo päť politických strán: SDKÚ(3), HZDS(3),
SMER(3), KDH(3), SMK(2). Pri trochu zvýšenej aktivite
voličov maďarskej národnosti SMK by mohla získať ešte jeden
mandát.
Rozdiely medzi horeuvedenými piatymi stranami sú zanedbateľné, volebné výsledky sú veľmi tesné. ANO a KSS k päťpercentnej hranici chýbalo len 0,35% resp. 0,46%.
V našom obvode žije s 26 464 oprávnených voličov, z nich
pristúpilo k urnám len 6284 voličov, no napriek tomu v celoštátnom merítku to bol najvyšší pomer hlasov.
Ukázalo sa, že región je pevnou baštou SMK, 86% voličov
totiž podporilo kandidátov SMK. O niečo vyššie percento
zaznamenali len v okrese Dunajská Streda. Najjednotnejšie
hlasovali v obciach Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Pavlová,
Sikenička, Šarkan, Divá, Bajtava, Mužli. Je zaujímavé, že v
Bajtave počas posledného referenda sa zrodil negatívny
rekord, no teraz tam bola rekordná 50%-ná účasť. SMK získala 6283 hlasov, viac ako sto hlasov získali nasledovné strany:
SMER (171), HZDS (148), MFS (135) a SDKÚ. Voľby v celoštátnom merítku sprevádzal všeobecný nezáujem, a to najväčší
spomedzi krajín Únie.

(O)

(O) (Preklad: Lukács Žigmund)
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Kino – Mozi

Danubius
Júl 2004 július

1.-2.
4.-5.
6.-7

8.-9.

11.-12.
13.-14.
15.-16.
18.-19.
20.-21.

22.-23

25.-26.
27.-28.

29.-30.

20.00 Deň po tom – Holnapután (Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Ian Holm)
20.00 Pekné svinstvo (Audrey Tautou, Sergi Lopez)
18.00 Medvedie srdce (detské predstavenie)
20.00 Láska moja kde si? (Sophie Mearceau, Vincent Perez)
22.00 Vtedy v Mexiku (Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Deep)
18.00 Hľadá sa Nemo (detské predstavenie)
20.00 Bazén (Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier)
22.00 Piráti Karibiku (Johnny Deep, Gerfrey Rush, Orlado Bloom)
20.00 Seabiscuit-Dupot koní (Jeff Bridges, Tobey Maguire, Chris Cooper)
19.00 Harry Potter a väzeň z Azkabanu (Daniel Radcliffe, Emma Watson, R. Grint)
22.00 Zbesilosť na dvoch kolesách (Janh Ashker, Max Beesley)
19.00 Harry Potter a väzeň z Azkabanu (Daniel Radcliffe, Emma Watson, R. Grint)
22.00 Posledný Samuraj (Tom Cruise, Billy Connolly)
20.00 Bruce všemohúci (Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman)
18.00 Peter Pan (detské predstavenie)
20.00 Kameňák 2 (Václav Vydra, Jana Paulová, Helena Vondráčková)
22.00 Gothika (Halle Berry, Robert Downey, jr.,Penélope Cruz)
18.00 Bláznivá škôlka (Eddie Murphy)
20.00 Strelený piatok (Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan)
22.00 Pach krvi (Desmond Harrington, Eliza Dushku, Jeremy Sisto)
20.00 Krajina strelcov (Kevin Costner, Robert Duvall, Anette Bening)
18.00 Dvaja pátrači 3D (Antonio Banderas, Sivester Stallone, Salma Hayek)
20.00 Drž hubu! (Gérard Depardieu, Jean Reno)
22.00 Jak básníci nestrácejí naději (Pavel Kříž, David Matásek, Tereza Brodská)
18.00 Cesta do fantázie (detské predstavenie)
20.00 V mene cti (Heath Leatger, Wen Bentley, Kate Hudson)
22.00 21 gramov (Sean Penn, Naomi Watts)
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KORMOS

v tesnej blízkosti termálneho kúpaliska
Kontakt: 0905 513 732

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

August 2004 augusztus
20.00 Dvanásť do tucta (Steve Martin, Bonnie Hunt, Piper Perabo)
18.00 Hľadá sa Nemo (detské predstavenie)
20.00 Stratené v preklade (Bill Murray, Scarlett Johansson)
22.00 Oceán Ohňa (Viggo Mortensen, Omar Sharif)
5.-6.
18.00 Medvedie srdce (detské predstavenie)
20.00 Inkognito (Jeff Bridges, Penélope Cruz,Jessica Lange,Ed Harris)
22.00 Moja tučná grécka svadba
8.-9.
20.00 Ľudská škvrna (Anthony Hopkins, Nicole Kidman, Gary Sinise)
10.-11. 18.00 Peter Pan (detské predstavenie)
20.00 Spider Man 2 (Tobey Maguire, Kristen Dunst, Alfred Molina)
22.00 Tajomné okno (Johnny Deep)
12.-13. 18.00 Bláznivá škôlka (rodinná komédia)
20.00 Scary movie 3 (Pamela Anderson, Jenny McCarthy, Anna Faris, Charlie Sheen)
15.-16. 20.00 Úsvit mŕtvych (Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber)
17.-18. 18.00 Shrek 2 (rodinná animovaná komédia)
20.00 50x a stále po prvý raz (Adam Sandler, Drew Barrymore,Rob Schneider)
22.00 Bolero (Martin Stropnický, Jan Potměšil, Jana Štefánková, Jiří Bartoška)
19.-20. 18.00 Lolek a Bolek (detské predstavenie)
20.00 Milovať je zábavné (Jack Nicholson, Deane Keaton)
22.00 Van Hesling (Hugh Jackman, Kate Beckinsale)
22.-23. 20.00 Trója (Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom)
24.-25. 18.00 Dvaja pátrači 3D (detské predstavenie)
20.00 Starsky a Hutch (Ben Stiller, Owen Wilson)
22.00 Návrat do Cold Mountain ( Nicole Kidman, Renée Zellweger, Jud Law)
26.-27. 18.00 Cesta do fantázie (detské predstavenie)
20.00 Zlodej životov (Angelina Jolie, Ethan Hawke, Olivier Martinez, K. Sutherland)
22.00 Riskni to s Polly (Ben Stiller, Jennifer Aniston)
29.-30. 20.00 Umučenie Krista (James Caviezel, Monica Belucci)
31.8-1.9. 20.00 Na plný plyn (Sagamore Stévenin, Philippe Bas, Jean-Pierre Cassel)
Zmena programu vyhradená!!!
1.-2.
3.-4.
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Köszönetnyilvánítás

Köszönjük minden rokonnak, barátnak,
ismerősnek, munkatársnak a ház
lakóinak akik velünk voltak
2004. május 20-án Zoltán temetésén.
Köszönet a virágokért és koszorúkért.

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik 2004. május 15-én
elkísérték utolsó útjára a párkányi
temetőben drága anyucikámat,
Szekér Tímeát.
Köszönjük a sok koszorút, virágot
és az együttérzést.

A Kunyik család

Kisfia és családja

Szent Orbán-nap Garamkövesden
2004. május 29-én immáron ötödik
alkalommal zajlottak a Szent Orbánnapi ünnepségek Garamkövesden
Délelőtt 10,00 órakor körmenettel
kezdődött, majd ünnepi szentmisével
folytatódott az ünnep, amelynek egyik
figyelemre méltó eseménye az Amerikai
Magyarok Szövetsége által adományozott zászló megszentelése volt. A római
katolikus templomi gyülekezet előtt
Geönczeöl Gyula, a Magyarok Világszövetségének szlovákiai elnöke tolmácsolta a amerikai magyarok jókívánságait és
meggyőződését, hogy a felszentelt zászló segíteni fogja a garamkövedsi magyar
közösség fennmaradását.

A meghívott vendégeket és az egybegyűlteket Sliva Judit, a község polgármestere üdvözölte. Szólt arról, hogy
Garamkövesden a szőlő termesztésének
és ezzel összefüggésben Szent Orbán
kultuszának évszázados hagyományai
vannak. A foglalkoztatási gondokat a falusi turizmus elindításával szeretnék
mérsékelni. Erre jó keretet biztosíthat a
helyi szőlőtermesztés, a minőségi borok
és a település kiváló fekvése. A turizmus
fellendítésének egyik alapfeltétele, hogy
más régiók is megismerjék a település
adottságait. Részben ezt a célt is szolgálta az idei ünnepségsorozat. A rendezők
idén is színes és színvonalas műsor öszszeállításával hívták fel magukra a fi-

gyelmet. Többek között volt lovas felvonulás, mazsorettek, folklórműsor –
amelynek keretében felléptek a régió hagyományőrző csoportjai – gulyásfőző
verseny – amelyet egyébként a szőgyéni
csapat nyert, gyalogtúra, borkóstoló,
egyszóval igazi majális.
A rendezvény színhelyén a régió díjnyertes borait kóstolgathatták az idelátogatók, akik borkóstolással egybekötött
pincelátogatáson is részt vehettek. Az
idei Orbán– napi ünnepségre az időjárás
is megjavult, így a vedégek és falubeliek
élményekben gazdag kellemes hétvégi
napot tölthettek el Garamkövesden.
Oravetz Ferenc
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Program MsKS
A VMK műsora
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

MEGNYÍLT!
CD és DVD médium
a legelőnyösebb áron!
Fő utca 49
(Agrovaria-udvar)

BEZPEČNOSTNÉ
DVERE LEVAP
–
–
–

certifikát Národ. bezp. úradu
7-12 bodové
montáž aj do pôvodnej oceľovej zárubni

Predaj aj na splátky

LEVAP
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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

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

2004. június

Párkány és Vidéke

·

21

Štúrovo a okolie

Sv. Imricha 18
Štúrovo
pri autobus. stanici

Tel: 0903-264 471

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

MŰANYAG ABLAKOK,
AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON
• Predám drevené dvere + kovové zárubne, rozmery a
cena na čísle: 036/7512 290.
• Önállóan dolgozni tudó, jogosítvánnyal rendelkező
szobafestőt keresek. Ittas egyének kíméljenek! Hosszútávú
munkára. Tel.: +3620-2587582, +3620-9211901.
• Predám 3-izbový byt v Pohr. Ruskove, 18 km od Štúrova – 270 000,– Sk + dohoda istá! Ihneď. Tel.: 0908434778, 0915-362004.
• Garázs bérbeadó Párkányban a Billánál. Tel.: 0905375231, 035/16415225
• Garáž dám do prenájmu v Štúrove pri Bille. Tel.:
0905375231, 035/6415225.
• Gyógymasszázs! Izomletapadások kimasszírozása,
svéd – test– és arcmasszázs, akupresszúra, shiatsu – házhozmenetellel. Tel.: 00421/908-121-729
• Rehabilitačná masáž! Masáž stuhnutého svalstva,
švédska masáž tela a tváre, akupresúra, shiatsu, na objednávku aj u Vás doma. Tel.: 00421/908-121-729.

• Bérbe adok 2-szobás lakást Párkányban. Tel: 0907174666.
• Predám kočík DEMA 3. kombinácia – zelený. Cena:
1.400,– Sk Tel.: 0905-930203.
• Ak si mladý, samostatný a ctižiadostivý muž s vod.
preukazom skup.B (vlastné mot. voz. výhodou), neváhaj a
zabezpeč si slušný príjem. Ozvi sa! Exp. – imp. spol spotrebného tovaru Štúrovo. Tel: 0905/437-563 . Znalosť
cudzieho jazyka výtaná.
• Magyarországi munkavállalási lehetőség ápolók számára: A Fővárosi Önkormányzat Szent Margit kórháza
felvételt hirdet szlovák állampolgárságú ápolók számára.
Nővérszállón történő elhelyezés biztosított. Érdeklődni lehet: 00-36-1-4390246 – Vidáné Laboncz Krisztina ápolási
főigazgató-helyettesnél.
• Eladó 3 kombinációs (kék, macis) babakocsi . Ár:
1.500,– Sk. Tel.: 0903-726 739.
• Eladó 75 l Calex fagyasztó. Tel.: 0907-300 660.

• Prijímame obchodného zástupcu do zdravotníckej
firmy, ktorá sa zaoberá s distribúciou špeciálneho zdravotníckeho materiálu:
Požadujeme: stredné zdravotnícke event. ekonomické
vzdelanie, základy AJ slovom i písmom, práca s PC,
komunikatívnosť, vodičský preukaz „B¸
Ponúkame: príjemné pracovné prostredie s mladým
kolektívom, služobný automobil, mobilný telefón, slušný
plat (základ + provízie), vzdelávanie v zahraničí. Kontakt:
Tel.: 036/7512 059, Fax.: 036/7517 090.
• Ajándékba adok keverék kutyakkölyköket, felnőtt
korban nagyobb termetű (apa: német juhász x pitbul, anya:
némez juhász x husky). Elvihetők július 1-től. Tel.: 0903726 739
• Garázs bérbeadó. Tel: 036/7511672 (este).
• Ács szakmunkásokat, kőművest, asztalost keresünk
Pest-megyei munkahelyre. Tel: 003626-705210, 0036309542462.
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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

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

!
a
i
c
k
A
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

BLAFÁK + BLAFÁK EXTRA
(výmenné čepele na hokej)
Značkové slnečné okuliare

Záhradkárstvo – Kertészet

SMARAGD
OKRASNÉ DREVINY,
záhradkárske potreby,
kŕmne zmesy

POSTREKY
GYÜMÖLCSFÁK,
DÍSZFÁK,

PERMETEK
Kolieskové korčule + doplnky
STANY a SPACÁKY HUSKY
POZOR!
Veľké zľavy na staršie modely bicyklov!
Široký výber cyklistického oblečenia
PREDAJ NA SPLÁTKY

örökzöldek,
kertészbolt,
tápok
Otváracia doba – Nyitvatartás:
Po/H – So/Szo: 800 – 1800, Ne/V: 800 – 1200
Tel: 036/759-70-53 Mobil: 0905/357-281
Simon Ferenc, Madáchova 113, 943 60 Nána

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

Nehéz lesz nélkülünk nyáron!

–
90,
9
11

,–
890

–
90,
9
16

V lete to bude bez nás ťažké!

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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ELEKTRO

Odsáv
ače pá
r za
AKCIO
VÉ CE
NY!

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

IGAZOLVÁNYKÉPEK digitális fényképezőgéppel
a legmegfelelőbb kép kiválasztásával ugyanazon az áron.
– színes, fekete-fehér vagy retusált változatban
– az Ön igénye szerint!
Gyorsan, olcsón, kiváló minőségben!
– digitális fényképek kidolgozása helyben,
CD-ről, mágneslemezről
– hagyományos fényképek kidolgozása
– filmek, fényképezőgépek árusítása
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Fotografie NA PREUKAZY s digitálnym fotoaparátom
s možnosťou výberu najvhodnejšej fotografie
za rovnakú cenu.
– farebné, čierno-biele alebo retušované
– podľa Vašej požiadavky!
Rýchlo, lacno, kvalitne!
– vypracovanie digitálnych fotografií z CD, diskety
– predávame filmy, fotoaparáty, albumy, batérie, rámy
na obrazy

„Illat-varázs”

Esztergomban a
Lottózó mellett

Az UNIKER Rt.
„ILLAT-VARÁZS” illatszerboltja
széles választékkal, KEDVEZŐ ÁRON kínál:
– női és férfi parfümöket, kozmetikumokat
– minőségi manikűr– és pedikűrkészleteket,
– borotvákat, elektromos fogkeféket és hajszárítókat,
– ajándék– és lakberendezési tárgyakat.
Rendszeres akcióinkról szórólapon is tájékoztatjuk.
Minőségi termék, alacsony ár,
Ha nálunk vásárol mindig jól jár.
Győződjön meg róla személyesen!
Esztergom, Széchenyi tér 21.
Nyitva: Hétfőtől – péntekig 8-16 óráig

