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Turczel Lajos Pro Probitate díjas
Tizegynéhány évvel ezelőtt Ipolyszalkán fogadta a honismereti
kerékpártúra résztvevőit olyan szeretettel, ahogy csak szívbéli jó
barátokat szokott fogadni az ember. Szülőföldjének feltétlen szeretete csengett ki szavaiból, s mi áhítattal hallgattuk Lajos bácsit,
ezt az élő legendát. Néhány évvel ezelőtt, amikor ismét ellátogatott falujába, hogy ott átvegye a díszpolgári címet, az egész falu lélegzetvisszafojtva hallgatta nagy szülötte gondolatait. Minden szava a tájat és az Ipoly-mente népét magasztalta. A díjátadás után a
falubeliek gyűrűjében valami egészen rendkívüli fény ragyogott
körötte. Sok évtizeddel ezelőtti mosolyok, érintések varázsa keltette újra életre a léleknek azt a derűjét, aminek csak ő van birtokában. Ismét az övéi között volt, akikből vétetett, akik ellátták útravalóval, életerővel, kitartással, tehetséggel, hogy aztán megajándékozhasson bennünket életművével. És ő nem fukarkodott. Már
rég bent van abban a "szalkai" irodalmi Pantheonban, amelynek
képviselőiről oly lelkesülten beszélt: Tinódiról, Csepreghy Ferencről, Radványi Kálmánról. A díszpolgári cím és a Helytállásért
Díj mellé azonban jár neki még egy elismerés. Éspedig az, hogy
létrejöjjön végre Szalkán az az irodalmi emlékszoba, amely méltó
módon mutatja be a falu irodalmi hagyományait, azon belül
Turczel Lajos gazdag irodalmi hagyatékát.
"Idén is olyan ember a díjazott, aki Eszterházy elvei szerint cselekedett. Turczel Lajost és munkásságát a Felvidéken mindenki ismeri, több mint fél évszázados tevékenységével fogalommá vált.
Magyar szakos pedagógusok százait nevelte, képezte, miközben
példájával cselekvésre ösztönzött. Turczel Lajos a 20. század derekán megalázott, megroskadt, értelmiség nélkül maradt nemzetnek próbált segíteni. A lehetetlennel próbálkozott, és sikerült neki". Ezekkel a szavakkal méltatta a Pro Probitate Díj átadásán
Turczel tanár urat Duka Zólyomi Árpád képviselő. Lajos bácsi

1917-ben született Ipolyszalkán. Érettségit az érsekújvári reálgimnáziumban szerzett, majd 1938-ban a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem jogi karán tanult, 1942-ben doktorált. Megszenvedte a világháborút, megélte a hadifogságot is. 1951-től a
komáromi gimnázium és óvónőképző igazgatója volt. 1951 és
1954 között a Pozsonyi Pedagógiai Főiskola magyar szakán folytatott tanulmányokat, majd 1959-ig ott oktatott. Ezután a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszékén oktatott. 1982-ben
nyugdíjazták. Számos irodalomtörténeti és kritikai tanulmánykötet szerzője, tankönyvíró, művelődéstörténész. Eddig több mint
20 állami és szakmai elismerést mondhat magáénak.
Lajos bácsinak szívből gratulálunk és kívánunk sok életerőt és
jó egészséget.
Kép és szöveg: Himmler György

Emléktábla-avatás Balassa Bálint halálának évfordulóján
Bár az idei emlékév hivatalosan a költő és végvári vitéz születésének ötödfélszáz éves évfordulóját ünnepli, az életút mellett Balassa Bálint - 410 éve bekövetkezett - halála is a figyelem
középpontjába került. A végzetes kimenetelű 1594-es ostrom
helyszínén nemrégiben emléktáblát lepleztek le a halálossá váló sebesülés helyén. Az ünnepség a Várhegy oldalában, Balassa
Bálint szobránál kezdődött rövid koszorúzással, majd a KisDuna-parti sétányon,
A Mattyasovszky-bástya előtt dr. Horváth István régész, megyei múzeumigazgató ismertette a költő halálát követelő vízivárosi ostrom körülményeit. A Katona István utcában (a Kis-Duna sétány felőli sarkon) elhelyezett új emléktáblánál először
Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesülete elnöke köszöntötte a márványtábla készítőit, Nagy János szobrászműROLETY

SIEŤKY PROTI HMYZU

vészt és Németh László, párkányi kőfaragót, majd az első jelentős, magyar nyelven író költőnk életének néhány jellemző mozzanatára hívta fel a figyelmet. Dr. Horváth István ezt követően
megemlékezett az esztergomi egyházi és közgyűjteményekben
található kulcsfontosságú Balassa-emlékekről, és a régészeti feltárásokra, a korabeli leírásokra támaszkodva részletesen elbeszélte a költő megsebesülését. A fekete márványtáblát Meggyes
Tamás polgármester leplezte le, majd Koditek Pál méltatta a
műalkotásnak is beillő művet. Nagy János szobrászművész szólt
a költő félbeszakadt életpályájára emlékeztető műről, és párhuzamot vonva kitért a végvárak korabeli, s a magyar kisebbségek
jelenkori fontosságára is. Az új emléktábla megkoszorúzása
után a Szózat eléneklésével zárult a megemlékezés.

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

(Az Esztergom és Vidéke alapján)
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Zmena na čele mestskej polície
Mestská polícia v Štúrove bola
založená 1. júla 1991. Za trinásť rokov
svojej existencie si obyvatelia nášho
mesta zvykli na ich prítomnosť, dennodenne sa stretávajú s činnosťou mestských
policajtov, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Prvého júna nastúpil do
funkcie náčelníka mestskej polície František Šimon, ktorý do tejto pozície bol
menovaný na základe výberového konania, ktoré vyhlásil primátor mesta.
– Aké zmeny plánujete zaviesť do pôsobenia mestskej polície oproti predchádzajúcemu obdobiu?
– Mojim nástupom do funkcie náčelníka
mestskej polície nastanú určité zmeny. Pre
policajtov chcem naplánovať viac hodín
služby v peších hliadkach a bolo by vhodné uskutočňovať aj spoločné hliadky s
policajtmi z obvodného oddelenia Policajného zboru. Okrem motohliadky v letnom období – hlavne cez víkendy – by.
bola v uliciach ešte jedna hliadka v čase od
22.00 do 6.00 hod. Jej hlavným pôsobiskom bude Hlavná ulica a okolie kúpaliska.
Druhá hliadka okrem výjazdov k súrnym
prípadom bude vykonávať aj obchôdzkovú
činnosť v ostatných uliciach nášho mesta.
Za týmto účelom mám záujem o zvýšenie
počtu mestských policajtov. Neskôr by
mohli pribudnúť aj hliadky s policajným
psom. Po našom vstupe do Európskej únie
k nám prichádza aj čoraz viac takých
zahraničných turistov, ktorí majú zámer
páchať trestnú činnosť. Na ich včasné a
účinné odhalenie budeme budovať sieť
dôverníkov. Častejšie budeme vykonávať
hliadky na parkoviskách z dôvodu prevencie odcudzovania a vykrádania motorových vozidiel. V našej činnosti by sme
chceli klásť väčší dôraz na prevenciu. Táto
spočíva aj vo formovaní právneho vedomia už v detskom veku. Chceli by sme v
školách nášho mesta uskutočňovať prednášky zamerané proti drogovej závislosti,

páchaniu rôznej trestnej činnosti, viesť deti
k dodržovaniu zákonov, verejného poriadku a aby poznali svoje práva a povinnosti.
– Aký je početný stav mestskej polície a
aké sú právomoci mestských strážcov
zákona?
– Útvar mestskej polície v súčasnosti
pozostáva z náčelníka a desiatich policajtov. Každý z nich má odbornú spôsobilosť.
Mestskí policajti pri plnení úloh majú
postavenie verejného činiteľa. Oproti štátnym policajtom však majú menšie právomoci. Mestský policajt je oprávnený
vyzvať osobu, aby upustila od konania,
ktorým narušuje verejný poriadok, za priestupky môže ukladať a vyberať pokuty v
blokovom konaní, môže zadržať osobu pri
páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom. Ak je dôvodná obava, že je
ohrozený život alebo zdravie osôb, je
oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a
vykonať potrebné opatrenia. Pri zásahoch
je mestský policajt oprávnený použiť
donucovacie prostriedky, ako sú hmaty,
chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, služobné
psi a technický prostriedok na zabránenie
odjazdu motorového vozidla, takzvanú
„papuču”.
– Na území nášho mesta neustále pribúdajú nelegálne skládky odpadu. Aké
opatrenia chcete uplatňovať na zamedzenie tohto javu?
– V tejto oblasti nám poskytol dobré
podnety Ing. Jozef Slabák, poslanec mestského zastupiteľstva. Spočívajú v tom, aby
sme v spolupráci s odborom výstavby
mestského úradu na základe vydaných
búracích povolení vykonávali kontroly, či
odpad bol vyvezený na určenú skládku.
Takéto kontroly budeme námatkovo
vykonávať. Takisto budeme častejšie kontrolovať vytypované lokality, kam nelegálne umiestňujú odpad a vyprázdňujú fekálne vozidlá.
– Počas letnej turistickej sezóny ruší

nočný pokoj mnohým obyvateľom nášho
mesta hlasne znejúca hudba zo zábavných
podnikov. Akým spôsobom bude mestská
polícia riešiť tento problém?
– V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia je nočný pokoj od 22.00
do 6.00 hod. V tomto období budeme
merať hluk prístrojom, ktorý je v našom
vybavení. V prípade zistenia hluku nad prípustnú hodnotu podáme návrh primátorovi na uloženie pokuty.
– Dopravná situácia v našom meste –
predovšetkým v letných mesiacoch – je
neúnosná. Uplatňovanie zákazu státia,
ktoré platí takmer v celom strede mesta,
má zmysel iba na tých miestach, kde stojace vozidlá obmedzujú plynulosť a bezpečnosť premávky. Ako vidíte riešenie
tejto dopravnej situácie?
– Dve najfrekventovanejšie štúrovské
križovatky: ulíc Svätého Štefana – Hlavnej
– Hasičskej a Széchenyiho – Hlavnej –
Sobieskeho by bolo vhodné vybaviť svetelnou signalizáciou. Takisto by bolo treba
umiestniť viac informačných tabúľ o parkoviskách.
– V našom meste sa vyskytuje aj veľa
túlavých psov. Máte riešenie na tento
problém?
– Spoločne s mojim zástupcom,
Alexandrom Fehérom sme rokovali o spolupráci s riaditeľkou útulku pre zvieratá v
Nových Zámkoch. V tomto zariadení
môžu umiestniť naraz desať psov. Pani riaditeľka nám vyšla v ústrety s prísľubom, že
odchytené túlavé psi môžeme u nich
umiestniť. Z mestských policajtov zatiaľ
nik nemá odbornú spôsobilosť na odchyt
psov, preto zatiaľ nadviažeme spoluprácu s
ľuďmi, ktorí takúto spôsobilosť majú. K
odchytu je totiž potrebné ovládať zbraň s
uspávacou strelou. Našich policajtov
dáme vyškoliť na túto spôsobilosť a odchyt
túlavých psov budeme vykonávať pravidelne.
Koloman Burza

Pribúdajú kompetencie obvodného úradu
Úradná evidencia obyvateľov 23 obcí
štúrovského regiónu sa od 1. októbra 2004
presúva do kompetencie Obvodného úradu
v Štúrove. Od júla 2006 môžeme čakať
delimitáciu ďalších kompetencií. Presunutie vedenia evidencie obyvateľstva je v
súlade so smernicami Európskej únie, ktoré
určujú, že táto kompetencia nemôže patriť
polícii. Situáciu komplikuje, že evidencia
obyvateľstva a vydávanie občianskych preukazov a cestovných pasov súvisia, a
nemožno ich rozdeliť, no vydávanie týchto
dokladov zatiaľ zostane v kompetencii
policajného zboru.
V zmysle zákona 253/1998 je každý
povinný nahlásiť svoje stále i prechodné

bydlisko. Prax ale svedčí o tom, že toto
nariadenie veľa občanov ignoruje. po prípadnej zmene bydliska nezahlásia svoju
novú adresu a riskujú aj prípadnú pokutu.
Evidencia obyvateľstva okrem adresy bydliska obsahuje aj priezvisko a osobné meno
občanov, prípadné akademické tituly,
národnosť (ak to sami uviedli), rodné číslo,
dátum a miesto narodenia, pohlavie a
rodinný stav.
Je reálna nádej, že popri už fungujúcich
troch oddeleniach na obvodnom úrade (verejná správa, podnikanie a obrana proti
katastrofám) od júla 2006 obvodný úrad
bude mať v kompetencii aj vydávanie občianskych preukazov, cestovných pasov a

vodičských preukazov. Rozšírenie kompetencií úradu vyžaduje aj rozšírenie administratívy, čo ale momentálne naráža na
ťažkosti v terajšej administratívnej budove.
Úrad vykonáva odborný dozor aj nad
komisiou pre drogovú a kriminálnu prevenciu a komisiou pre otázky rómskeho
etnika. V tejto komisii sú zastúpení predstavitelia kancelárie prednostu, resp. školskej komisie VÚC Nitra, ZMOS, mestskej
polície, Miestnej organizácie Rómov,
miestneho gymnázia, Úradu práce, Regionálnej zdravotnej komisie, Pedagogickopsychologickej poradne, miestneho oddelenia štátnej polície a Centra voľného času.
F. Oravetz (Preklad: Lukács Zsigmund)
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Változás a városi rendőrség élén
Párkányban a városi rendőrség 1991.
július 1-én alakult meg. Tizenhárom éves
működése alatt a lakosok megszokták a
városi rendőrök jelenlétét, naponta találkozhatnak munkájukkal, pozitív vagy negatív tapasztalatokkal. Június elsejétől a
városi rendőrségnek új parancsnoka van
SIMON FERENC személyében. Tisztségébe a polgármester által kiírt pályázat
nyomán lett kinevezve.
– Milyen változások lesznek a városi
rendőrség tevékenységében a elmúlt időszakhoz képest?
– A városi rendőrparancsnoki tisztségem elfoglalása után bizonyos változásokat fogok eszközölni. Rendőreink többet
fognak tartózkodni az utcán járőrözés céljából. Közös őrjáratokat szeretnék létrehozni az állami rendőrséggel. Nyáron, főleg hétvégén 22.00 – 6.00-óra között még
egy őrjáratunk lenne bevetésben. Ennek
működési területe a Fő utca és a fürdő
környéke lesz. A másik őrjárat a sürgős
esetekhez való kiszállásokon kívül városunk többi utcáján járőrözne. Ennek megvalósítása érdekében szeretném a városi
rendőrség létszámát növelni. Később szeretnék kutyás őrjáratokat is létrehozni. Az
EU-ba való belépésünk óta egyre több turista látogat hozzánk bűncselekmények elkövetésének szándékával. Ezek gyors és
hatékony leleplezésére informátor hálózatot szeretnénk kiépíteni. Gyakrabban fogunk járőrőzni a parkolókon, az autólopások és feltörések megelőzése céljából.
Tevékenységünkben nagyobb súlyt szeretnénk fektetni a megelőzésre. Ez a gyerekek jogi tudatának formálásán is múlik.
Városunk iskoláiban előadásokat szeretnénk tartani a drogfüggőség, valamint a
bűnözés megelőzése szándékával, ösztönözni a gyerekeket a törvények és a közrend betartására és arra, hogy ismerjék jo-

gaikat és kötelességeiket.
– Milyen létszámú a városi rendőrség
állománya és melyek a jogköreik?
– A városi rendőrség alakulata jelenleg a
parancsnokból és tíz rendőrből áll, s alamennyiüknek megvan a szakképzettsége.
Feladataik teljesítése közben hatósági státusszal rendelkeznek, az állami rendőrökhöz képest viszont kisebbek a hatásköreik.
A városi rendőr jogosult felszóllítani bárkitt, hogy hagyjon fel a közrendet zavaró
cselekménnyel, továbbá jogosult pénzbírságok kiszabására, bűncselekmény elkövetésénél történő tettenérés közben letartóztatást hajthat végre. Indokolt esetekben
behatolhat lakáokba is. Beavatkozás közben kényszerítő eszközöket is használhat,
például testi sértés kivédése érdekében,
továbbá könnygázt, gumibotot, bilincset,
szolgálati kutyát alkalmazhat, valamint
ún. „papucsot”, azaz kerékzárat helyezhet
el a tilosban parkoló gépkocsikra.
– Városunk területén egyre több az illegális szemétlerakat. Milyen intézkedésekkel szándékoznak meggátolni az illegális
hulladéklerakást?
– Ebben nagy segítségünkre volt Ing.
Jozef Slabák képviselő úr, aki számos ötlettel szolgált. Például együtt fogunk működni a városi hivatal építészeti osztályával, amely az épületbontási engedélyeket
adja ki. Az osztály tájékoztatása alapján ellenőrizni fogjuk, hogy a hulladékot a
megfelelő lerakóhelyre szállították-e. Továbbá gyakrabban fogjuk ellenőrizni azokat a helyeket, ahová illegálisan rakják le
a hulladékot, vagy ürítik a fekáliát szállító
járműveket.
– A nyári turista évadban gyakran zavarja lakosaink éjszakai nyugalmát a szórakozóhelyekről hallható hangos zene.
Milyen módon szándékozik a városi
rendőrség megoldani ezt a problémát?

– Az ezt szabályozó általános érvényű
rendelet értelmében az éjszakai nyugalom
22.00-től 6.00-óráig tart. Ebben az időben mérni fogjuk a zajszintet a rendelkezésünkre álló műszerrel. Ha a mért zajszint meghaladja a megengedett értéket,
javaslatot teszünk a polgármesternek a
bírság kiszabására.
– Városunkban a közlekedés helyzete –
elsősorban a nyári hónapokban – tarthatatlan. A várakozási tilalom betartásának,
ami csaknem az egész városközpontra kiterjed, csak azokon a helyeken van értelme, ahol a várakozó járművek akadályozzák a forgalmat és balesetveszélyesek. Miben látja a közlekedési helyezet megoldását?
– Városunk két legforgalmasabb útkereszteződését: a Szent István utca – Főutca – Tűzoltóutca, valamint a Széchenyi utca – Fő utca – Sobieski utca kereszteződését jelzőlámpákkal kellene ellátni. Hasonlóképpen több információs táblát kellene
elhelyezni arról, hogy hol találhatók parkolók.
– Városunkban sok a kóbor kutya. Van
megoldásuk erre a problémára?
– Helyettesemmel Fehér Sándorrral közösen tárgyalásokat folytattunk az érsekújvári állatmenhely vezetőjével. Ebben a
létesítményben egyszerre tíz kutyát tudnak elhelyezni. Az igazgatónő ígéretet
tett, hogy a városunkban befogott kóbor
kutyákat elhelyezhetjük náluk. A városi
rendőrök közül egyelőre senkinek sincs
szakképzettsége a kóbor állatok befogására. Ezért kezdetben olyan személyekkel
fogunk együttműködni, akik jogosultak
altatólövedéket alkalmazó fegyver használatára. Később a mi embereinket is kiképeztetjük erre és a kóbor kutyákat majd
renszeresen befogjuk.
Burza Kálmán

Újabb hatáskörökkel bővül a körzeti hivatal
2004. október 1-től a párkányi körzethez tartozó 23 település lakosságának nyilvántartása a a párkányi Körzeti Hivatal
hatáskörébe kerül, 2006. júliusától pedig
újabb hatáskörök leosztása várható.
A lakosság nyilvántartásának hatásköri
átruházása teljes mértékben összhangban
van az EU előírásaival, amelyek szerint e
tevékenység nem tartozhat a rendőrség hatáskörébe. 2004. október 1-ig a körzeti hivatalok elöljáróinak meg kell teremteni a
lakosság nyilvántartásához szükséges feltételeket. A helyzetet bonyolítja, hogy a lakosság nyilvántartása és a személyi igazolványok, illetve útlevelek intézése szorosan
összefügg egymással és gyakorlatilag az
egyik nem szakítható el a másiktól. A személyi igazolványok és útlevelek ügyintézése viszont egyelőre még a rendőrség hatás-

körében maradnak.
Az vonatkozó törvény (253/1998) értelmében mindenki köteles bejelenteni állandó és ideiglenes lakhelyét. A tapasztalatok
viszont azt mutatják, hogy sokan semmibe
veszik e jogszabályt, vagyis lakhelyük megváltoztatása után nem jelentik be a költözés
tényét és ezzel kiteszik magukat az esetleges büntetés veszélyének. A lakosság nyilvántartása a lakhelyen kívül többek között
tartalmazza az egyén kereszt – és vezetéknevét, akadémiai címét és nemzetiségét (ha
az illető feltünteti azt), születési számát,
születésének idejét és helyét, nemét és a
családi állapotát.
Jó esély van rá, hogy a jelenleg működő
három főosztály (igazgatási, vállalkozási és
katasztrófavédelmi) mellé 2006. júliusától
a személyi igazolványok, gépjárművezetői

jogosítványok és az útlevelek intézése is a
körzeti hivatal hatáskörébe kerüljön. Az
ügyintézés bővítése a hivatal bővítésével
jár, ami azonban akadályokba ütközik a jelenlegi irodaházban.
A hivatal mellett működik egy drogellenes bűnmegelőzéssel és a roma etnikum
problémáival foglalkozó bizottság is,
amelyben Nyitra megye elöljárói, ill. oktatási hivatalának, a rendőrség párkányi kirendeltségének, a városok és falvak társulásának, a párkányi városi rendőrségnek, a
munkaügyi hivatalnak, a regionális közegészségügyi bizottságnak, a pedagógiaipszichológiai tanácsadónak, a párkányi
Szabadidőközpontnak, a helyi Roma Szervezetnek és a Párkányi Gimnáziumnak egyegy képviselője tevékenykedik.
Oravetz Ferenc

4

Štúrovo a okolie

Párkány és Vidéke

júl–august 2004

Válaszol: Fekete László, megyei képviselő
Fekete László az előző választási ciklusban Párkány alpolgármestere volt, jelenleg
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat képviselője és a testület mellett működő idegenforgalmi bizottságban tevékenykedik.
– Van-e lényeges különbség a megyei és
a városi képviselő – testületi munka között?
– Alapvető különbség abból ered, hogy
míg a helyi önkormányzatoknak egyszerre
osztották le a hatásköröket a megyeinek
apránként, fokozatosan. Mi még mindig
az állami költségvetésben elkülönített összegből gazdálkodunk. Egyébként más vonatkozásban, például az oktatásügy terén
ugyanaz a helyzet, mint helyi szinten.
2004-ben adott egy bizonyos pénzösszeg,
amelybe vagy beleférünk, vagy nem. Számos vagyonjogi problémával szembesülünk, amelyek rendezése egyéb teendőink
mellett képviselői munkánk szerves részét
képezi, de ezek megoldása számos esetben
időigényes feladat. A vagyonjogilag rendezetlen ingatlanokat általában megvételre,
cserébe, vagy bérbe adásba kínáljuk fel az
érintett önkormányzatoknak. A szűkös
anyagi helyzet ellenére az előző évekhez
képest sikerült több pénzügyi támogatást
nyújtani térségünk oktatási intézményeinek, a Szlovák Autóbusz Közlekedési Vállalat párkányi kirendeltségének, a Poliklinikának és a regionális kulturális központoknak is.
– Egy idő óta nem éppen zökkenőmentes a megyei képviselő-testület ténykedése.
Mi a legfőbb akadálya az érdemi munkának?
Az elmúlt, több mint két esztendőben
számos ülést megszakítottunk és ezért lényegbevágóan fontos programpontokban
nem tudtunk időben határozatot hozni.
Egyes, másképpen gondolkodó képviselők
az obstrukcióhoz folyamodtak – egyszerűen nem vettek részt a szavazáson, és így a

testület az adott esetben határozatképtelenné vált. Idén például későn fogadtuk el
az oktatási intézmények beruházásaira
szánt pénzek elosztását.
– A képviselők nyilván lobbizhatnak
térségük felemelkedése érdekében és egy –
egy esetben szavazásukkal befolyásolhatják a lakóhelyüket érintő problémák orvoslását. Lehet-e említeni néhány olyan
példát, amikor a megyei képviselő – testület ülésén a térségünket érintő fontosabb
kérdés került terítékre?
– Rendkívül fontosnak tartom, hogy a
Nyitrai Kerületi Önkormányzat régiófejlesztési tervébe a Vadas révén bekerült
Párkány turisztikai központtá történő további fejlesztése, a Párkány térségében tervezett teherkomp és az új teherforgalmi
híd, valamint egy ipari park létesítése. A
párkányi ipari park megépítésének gondolata a helyi adottságoknak köszönhetően
rendkívül jó osztályzatot kapott a Nyitrán
és az Érsekújvárban tervezett ipari parkkal
együtt. Ebben jelentős szerepet játszott a
Duna, a Kappa vállalat kihasználatlan folyami kikötője, a párkányi vasúti csomópont és a magas munkanélküliségi ráta.
Emellett sikerült átültetnünk, hogy a megye régiófejlesztési távlati tervébe bekerüljön a Köbölkút térségében forgalmi akadályként számon tartott probléma megoldása. Ennek lényege, hogy az 509-es számú utat – amely Párkányból Bajcson keresztül Érsekújvárba vezet – a vasúton átívelő úttá építenék át és az átépítés után új
vonalvezetéssel részben kikerülné a falut.
A régió fejlesztése szempontjából szintén
nem elhanyagolható, hogy a Pozsony –
Dunaszerdahely – Érsekújvár – Nagykürtös gyorsforgalmi út nyomvonala az eredeti tervhez képest jóval délebbre, Érsekújvár
déli peremét érintve fog haladni. Keményen meg kellett küzdenünk azért, hogy
ezek a régiónk fejlesztése szempontjából

fontos elképzelések bekerüljenek a megye
régiófejlesztési tervezetébe.
– Egy párkányi illetőségű megyei képviselő hogyan tud segíteni a párkányi teherkomp létrehozásában, a Poliklinika városi
tulajdonba vételében, vagy abban, hogy
Párkány térségében teherhíd, ipari park
épüljön az észak-déli korridor – Párkányon keresztül haladjon?
– Az, hogy ezek az elképzelések jelenleg
már a megyei önkormányzat régiófejlesztési tervének szerves részét képezik úgy vélem, hogy önmagukért beszélnek. Fontos
megjegyezni, hogy csupán olyan beruházásokra lehet uniós pénzeket nyerni, amelyekkel eleve számol ez a terv. Az észak-déli korridort illetően két egyenrangú változatról – a Párkányt Garamszentbenedeken
keresztül Zsolnával összekötő útról és a
Párkányt elkerülő Komáromot Érsekújváron keresztül Nyitrával összekötő útvonalról beszélhetünk. Az első változat mellett
azzal lehet érvelni, hogy a másik variánshoz képest rövidebb, ezért értelemszerűen
jóval olcsóbban megépíthető. A végső
döntés – hogy melyik változat kerül kiválasztásra – a kormány kezében van, mi megyei képviselők ezért már nem tudunk lobbizni.
Ami az ipari parkot illeti, legnagyobb
gondot a felvásárolatlan telek jelenti. E
nélkül egyetlen beruházót sem lehet a térségbe csalogatni. Úgy vélem, hogy itt az
ideje a telkek kijelölésének és felvásárlásának. Remélem, hogy az érintett önkormányzatokban – Párkányban és Ebeden, –
a problémára megoldást találnak.
A párkányi Poliklinika városi tulajdonba
vételét a városi hivatal az előző választási
ciklusban elmulasztotta. Jelenleg úgy fest,
hogy a város ezt az egészségügyi intézményt már csak magánosítás útján tudná
megszerezni.
Oravetz Ferenc

Štúrovo aj Nové Zámky pomohli Ostrihomu

Kontaminovaná voda v Dunaji
Od začiatku augusta znepokojovali
obyvateľov Ostrihomu a Dorogu správy
o znečistení pitnej vody. Zabezpečenie
pitnej vody vyžadovalo nemalé úsilie od
ostrihomskej samosprávy, ako i od obyvateľov. Mesto Ostrihom podalo trestné
oznámenie proti spoločnosti Onyx, ktorá
prevádzkuje spalovňu nebezpečného
odpadu v Dorogu a žiada jej príkladné
potrestanie.
Ostrihomský obranný výbor 5. augusta
2004 za účelom prevencie vydala
okamžitý zákaz pitia a používania pitnej
vody na varenie. Podľa informácie firmy z
poškodenej cisterny uniklo 100 m3 toluolu do priľahlého potoku, resp. do tátskeho
ramena Malého Dunaja, a odtiaľ do ostri-

homských studní. Pitnú vodu v Štúrove
znečistenie neohrozilo, nakoľko mesto
dostáva vodu zo Žitného ostrova. Neskôr
vysvitlo, že kontaminovaná voda môže
obsahovať aj iné toxické látky. Ohľadne
miery a rozsahu znečistenia sa objavili
protichodné informácie od rôznych kompetentných orgánov, čo ďalej komplikovalo situáciu. To je však isté, že v spaľovni
zapríčinili haváriu mnohonásobné chyby
technického, skladovacieho a technologického charakteru. Pre obyvateľstvo pitnú
vodu zabezpečovali cisternové autá,
popritom samospráva zvlášť zabezpečila
zásobovanie pre baťolatá. Primátor
Tamás Meggyes bol pobúrený, lebo spalovňa neinformovala okamžite okolité obce

a mestá o havárii. Kompetentné orgány
dostali informácie len od obyvateľov,
ktorí spozorovali zápach z potoka.
Primátor vysoko ocenil pomoc Štúrovčanov a Novozámčanov, ktorí pomohli pri
zabezpečovaní zásobovania Ostrihomu
pitnou vodou. Podľa našich informácií
príslušné ministerstvo uvažuje o mimoriadne vysokej pokute za nebezpečné
ohrozenie životného prostredia.
– br – (Preklad: Lukács Žigmund)

Pred uzávierkou sme dostali tlačovú
správu, podľa ktorého kompetentná
maďarská ustanovizeň vydala rozhodnutie o čiastočnom zastavení činnosti firmy,
ktorá zapríčinila ekologickú haváriu.

2004. július–augusztus
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Odpovedá: László Fekete, poslanec VÚC
László Fekete, poslanec VÚC Nitra
bol v predošlom volebnom období viceprimátorom Štúrova. Ako poslanec VÚC
je činný v komisii pre cudzinecký ruch.
Je zásadný rozdiel medzi činnosťou
poslanca mestskej samosprávy a poslanca VÚC?
– Rozdiel je v tom, že mestské alebo
obecné samosprávy kompetencie dostali
naraz, kým VÚC postupne. My napríklad
stále hospodárime ešte zo štátneho rozpočtu. Situácia na niektorých úsekoch –
napríklad v školstve – je práve taká zlá,
ako v prípade samospráv. Na rok 2004 je
pridelená určitá suma a tá buď stačí alebo
nestačí. Sú určité majetkoprávne problémy, ktoré sú súčasťou našej práce popri
činnosti poslanca. Ich riešenie je časovo
náročné. Neusporiadané nehnuteľnosti
ponúkame zvyčajne dotyčným obciam na
kúpu, výmenu alebo prenájom. Napriek
slabej finančnej situácii môžeme školstvu
nášho regiónu predsa o niečo viac ponúkať. Takisto aj pre SAD štúrovského
regiónu, štúrovskej Poliklinike a regionálnym kultúrnym strediskám.
– V poslednom období činnosť krajskej
samosprávy hapruje, samotná samospráva nefunguje tak, ako by to bolo
žiadúce. V čom sú prekážky?
– V posledných dvoch rokoch mnohé
naše schôdze boli prerušené, bez toho,
aby poslanci mohli prijať konkrétne
uznesenia k prejednávanému programu.
Niektorí poslanci – iného zmýšľania –
používajú metódu obštrukcie, nezúčastnia sa hlasovania a tak samospráva nie je

uznášaniaschopná. V tomto roku sme
napríklad oneskorene prijali uznesenie o
rozdelení investícií pre školy a školské
zariadenia.
– Poslanci môžu lobovať za rozvoj
regiónov, ktoré zastupujú alebo svojim
hlasovaním ovplyvniť osud problémov
svojho bydliska. Môžete uviesť niekoľko
takýchto prípadov, keď krajská samospráva jednala o vážnejších problémoch
nášho regiónu?
– Považujem za veľmi dôležité, že do
plánu rozvoja regiónov sa dostal ďalší
rozvojový zámer kúpaliska Vadaš, ďalej
problematika nákladnej kompy cez
Dunaj a vybudovanie mostu pre nákladnú dopravu, a takisto vytvorenie priemyselnej zóny. V Nitre veľmi kladne prijali
myšlienku štúrovskej priemyselnej zóny
spolu s plánom na vytvorenie podobnej
zóny v Nových Zámkoch. V posúdení
brali do úvahy blízkosť Dunaja a
nevyužitý riečny prístav Firmy Kappa,
ako aj možnosti štúrovského železničného uzla, ako aj vysoký stupeň nezamestnanosti nášho regiónu. Do plánu
rozvoja sa nám podarilo presadiť riešenie
problému cesty číslo 509 pri Gbelciach,
ktorá po prestavbe by preklenula železničnú trať a svojou trasou by obchádzala
obec.
Nie je zanedbateľné ani to, že rýchlostná cesta Bratislava – Dunajská Streda –
Nové Zámky – Veľký Krtíš svojou trasou
bude prechádzať pri južnom okraji
Nových Zámkov. Bojovali sme tvrdo za
to, aby tieto prvky, tak dôležité z hľadis-

ka rozvoja nášho regiónu, boli podchytené v pláne rozvoja južného regiónu VÚC.
– Ako môže pomáhať jeden poslanec zo
Štúrova v realizácii nákladnej kompy na
Dunaji, aby sa poliklinika dostala do
rúk Štúrova, aby bola vytvorená priemyselná zóna alebo aby trasu diaľničného koridoru sever-juh vyznačili cez
Štúrovo?
– To, že tieto plány už sú súčasťou
plánu rozvoja VÚC sú faktami, ktoré
hovoria za seba. Je dôležité vedieť, že od
EÚ možno žiadať financie len na také
investície, ktoré figurujú v tomto pláne. V
prípade koridoru možno rozprávať o
dvoch variantách: na jednej strane je to
trasa Štúrovo – Hronský Beňadik –
Žilina, v druhom prípade trasa Komárno
– Nové Zámky – Nitra. Výhoda prvého
variantu je v tom, že je kratšia a jej
výstavba je preto lacnejšia. Rozhodnutie
je v rukách vlády, lobovať my už ďalej
nemôžeme. V prípade priemyselnej zóny
sú najväčším problémom nevykúpené
pozemky. Bez toho ale do nášho regiónu
nepríde ani jeden investor. Takže nadišiel
čas na odkúpenie parciel a presné vymeranie areálu. Verím, že dotyčné samosprávy v Štúrove a Obide nájdu riešenie
tohoto problému. Mestská samospráva
získanie polikliniky do rúk mesta počas
predchádzajúceho volebného obdobia
zanedbala. Momentálne to vypadá tak,
že by to mohla urobiť len formou privatizácie.
F. Oravetz
(Preklad: Lukács Žigmund)

Érsekújvár és Párkány is segített az esztergomiaknak

Szennyezett víz a Dunában
Augusztus elejétől az esztergomi és
dorogi ivóvízszennyezésről szóló hírek
tartották lázban a túlpart lakosságát.
Az ivóvízellátás megszervezése komoly
erőfeszítést kívánt az esztergomi önkormányzattól és a lakosságtól. Esztergom városa feljelentést tett a Dorogi
Hulladékégetőt üzemeltető Onyx Kft.
ellen és követeli annak példás megbüntetését.
Az esztergomi Területi Védelmi Bizottság megelőző céllal, augusztus 5-én
azonnali hatállyal megtiltotta a vezetékes víz fogyasztását és főzési célra történő felhasználását. A Dorogi Égetőmű
tájékoztatása alapján egy megrepedt
tartályból mintegy 100 köbméter szerves oldószer, toluol került a kenyérmezei patakba, illetve Tátnál a Kis-Dunaágba, onnan pedig az esztergomi kutakba. Párkány ivóvízellátását a szennyezés nem veszélyeztette, mivel városunk
a vezetékes ivóvizet a Csallóközből
kapja. Később kiderült, hogy az emlí-

tett szennyeződésen kívül, egyéb feloldódott elemeket is tartalmazhat a vezetékes víz. A parti szűrésű kutakból a
vízellátó hálózatba került szennyeződés
mértékét illetően egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot
az illetékes hatóságok részéről, ami tovább bonyolította a helyzetet. Annyi bizonyos, hogy a dorogi égetőműben
többszörös technikai, tárolási, technológiai hibák, hiányosságok miatt következett be a szennyeződés. Az ivóvizet
lajtoskocsikkal hordták a lakosságnak,
emellett az önkormányzat külön gondoskodott a csecsemők vízellátásáról.
Mint megtudtuk, sugárzásmérő és légkörszenyezettségi közös megfigyelőrendszer Szlovákia és Magyarország
között kiépülőben van, ill. részben működik, de arról az illetékesek nem tudnak, hogy vízszennyeződés esetére vane ilyen rendszer.
Felháborító, hogy a szennyeződésről
a cég nem tájékoztatta azonnal a von-

záskörzet településeit, s nem küldött
pontos listát arról, hogy vajon milyen
anyagok kerültek a vízbe – nyilatkozta
Meggyes Tamás, Esztergom polgármestere. Csak lakossági bejelentés alapján
tudták meg, hogy borzasztóan erős a
szaga a kenyérmezei pataknak. Az esztergomi polgármester ugyanakkor kijelentette: nagyra értékeli a párkányiak
és az újváriak segítségét, akik egy tartálykocsival és egy vízfelvevő hellyel
segítették ki az esztergomiakat. Értesüléseink szerint a magyar környezetvédelmi tárca jelentős mértékű büntetés
kiszabását fontolgatja a veszélyes környezetszennyezés miatt.
– br -

Lapzártakor érkezett a hír, miszerint
2004. augusztus 27-én az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
részlegesen felfüggesztette az Esztergom ivóvízbázisában súlyos szennyezést okozó dorogi veszélyeshulladékégetőmű működését.
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Néprajzi értékek nyomában
A nemrég létrejött párkányi múzeumban járva, s nézve annak állandó néprajzi kiállítását az emberben sok kérdés
felmerülhet. Szinte csoda, hogy a párkányi körzet falvaiban a szenvedélyes
gyűjtők és régiségkereskedők „hadjáratai” után a néprajzi jellegű tárgyakból
még egyáltalán fennmaradt valami az
utókor számára. A padlások zömét már
rég lesöpörték, a sok „kacatot” kidobálták vagy elégették. Az értékesebb
tárgyak végállomása, az ügyeskedőknek köszönhetően már nem ismert.
Mégis mindezek ellenére sok érdekes
tárgyat sikerült a múzeum számára
összegyűjteni. A gyűjtés egyik irányítója Batta Jolán, néprajzos volt. Vele beszélgettünk.
– Mondana valamit a kezdetekről?
– Körülbelül két éve, miután a városi
önkormányzat úgy döntött, hogy Párkányban létrejön a múzeum és az
anyaggyűjtéshez is megvolt a megfelelő
anyagi háttér, azonnal összejött a gyűjtő társaság. Dávid Mártával együtt a
néprajzi szoba létrehozását vállaltuk.
Ennek előzménye ugyanis az volt, hogy
az Ady Endre Alapiskolában már tíz
éven keresztül rendeztünk ilyen jellegű
kiállításokat az Ady Napok alkalmából.
Ezek mindig egy-egy témához kötődtek, mint pl. a kenderfeldolgozás, a borászat, az állattenyésztés, stb. Kár, hogy
a kiállítások anyaga nem került megőrzésre, ugyanis minden alkalommal nagyon értékes tárgyak gyűltek össze.
Egyébként elvégeztem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajz
szakát. Igaz, szellemi néprajzzal foglalkoztam, de a tárgyi néprajz területén is

otthonosan mozgok.
– Hogyan folyt a tárgyak felkutatása?
– A fent említett kiállítássorozat kapcsán, valamint a néprajzi gyűjtések során kialakult kapcsolataink révén tudtuk, hogy hol kell keresni a tárgyakat.
Voltak adományozók, akik teljesen ingyen és örömmel ajándékozták oda féltve őrzött „kincsüket” a leendő múzeumnak, bízva abban, hogy ezek méltó
helyre kerülnek. A gyűjtés során lehetőség nyílt rá, hogy bizonyos összegért
megvásárolhattunk tárgyakat. A párkányi körzet szinte valamennyi falujából
és Párkányból is kerültek tárgyak a múzeumba.
– Milyen jellegzetes tárgyakat sikerült összegyűjteni?
Elsősorban a Párkány környékére jellemző népviseleteket.
Ezen a vidéken három népviseleti típus van:
1. a jól ismert kurtaszoknyás, amely
hét, egyesek szerint hat falura jellemző:
Kisgyarmat, Páld, Bény, Bart, Kéménd,
Kőhidgyarmat és a századforduló előtt
Kicsind. A második a szalkai népviselet,
amelyet szintén néhány környékbeli faluban viseltek, például Kiskeszin,
Szalkán, Leléden, Bajtán, Garamkövesden és Helembán. A harmadik népviseleti tipust pedig Ebeden és Muzslán
viselték. A férfi népviselet kisebb eltérésekkel mindenütt azonos. A múzeumban található férfi népviselet egyébként
Kisgyarmatról származik.
Az itteni földműveléssel és állattartással foglalkozó emberek szorgalmát és
ügyességét dicséri, hogy használati tárgyaikat nagyobb részt saját maguk ké-

szítették, mint pl. a kenderfeldolgozás
eszközeit, vagy a konyhai eszközöket.
Természetesen voltak olyan tárgyak is,
amelyeket vásárban, vagy cserekereskedelem útján szereztek be, pl. az edényeket vagy az egyes ruhaneműket.
– Volt-e valamilyen élmény a gyűjtéssel kapcsolatban?
– Nagy élmény volt a padlásokat járva olyan tárgyakat találni, amelyekre
már a tulajdonos sem emlékezett, s velünk együtt örült, hogy még mindig
megvan és jó helyre kerül.
– Esetleg előkerült valami különlegesség is?
– Például a fából készült krumplinyomó és hurkatöltő, kosárfonással készített babakocsi, továbbá egy menyasszonyi párta, amely az idők során átminősült „ereklyévé”.
– Milyen következtetésre lehet jutni
az előkerült használati, illetve dísztárgyak értékelése alapján?
– Véleményem szerint a tárgyak arról
tesznek tanúbizonyságot, hogy Párkány
vidékén szorgalmas és hagyománytisztetlő emberek éltek. A dísztárgyakat tekintve megfigyelhető, hogy nem használtak idegen motívumokat, hanem itt
is a hagyományt vitték tovább. Mivel
húsz éven keresztül szellemi néprajzi
gyűjtésével is foglalkoztam, ezért bátran állíthatom, hogy a környék hagyományokban nagyon gazdag, és népszokásait tisztelő, megtartó és életvitelében
erkölcsös emberek éltek itt. A mai globalizáció korában érdemes benézni a
párkányi múzeumba és elgondolkodni
azon, hogy mit érdemes megtartani abból, amit elődeink ránk hagytak.
Cucor Roland

„István bácsi naptára” Párkányról
A népnevelés és iskolaügy az 1873-as bécsi világkiállításon –
többek között erről is olvashatunk az 1875-ben Budapesten
megjelent érdekes kiadványban. A bécsi világkiállítás magyar
tanügy csarnokában a népiskolai, gimnáziumi, reáliskolai,
főtanodai tan– és segédkönyvek, ifjusági iratok, iskolai bútorok, szemléleti táblák, taneszközök a számolás könnyítéséhez,
festett és domború térképek, természetrajzi képek, tanulók
irat– és rajzmutatványai, női kézimunkák, óvodák és gyermekkertek kis ártatlanjainak kecses munkácskái stb. voltak láthatók. A nemzetközi itélő-bizottság (jury) Magyarország tanügyi
kiállítását a legelső kitüntetésre, díszokmány adományozására
méltatta.
A világkiállításon az új budapesti és más iskolák épületei, a
kormány által kiadott népiskolai tervek és az iskolák belső
berendezései (fényképeken) is bemutatásra kerültek. Azon
kívül az esztergomi érseki megyéből, az illetékes egyházi főtanfelügyelőség által kiasdott díszes kötetben több pusztai tanodának és népiskolának a rajza tűnt fel.
A rajzok között szerepelt a párkányi néptanoda is, amely
Párkány mezőváros volt földesura, az esztergomi érsek úr

segítségével 1871-ben emeltetett. A plébánia mellett található
egykori párkányi népiskola épületében napjainkban öregotthon működik.
A naptár alapján összeállította: Cucor Roland
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Po stopách ľudovej kultúry
Keď som navštívil nedávno otvorené
mestské múzeum, pri pohľade na
zozbierané národopisné predmety, na
pamiatky materiálnej kultúry našich
predkov, napadla ma myšlienka: hraničí so zázrakom, že po dlhoročnej
činnosti istých „zberateľov” a obchodníkov so starožitnosťami sa zachovali
až do nášho veku predmety, ktoré svedčia o spôsobe života našich predkov.
Povaly starých dedinských domov sú
väčšinou už vymetané, tam uložené
predmety sa dostali buď na smetisko
alebo boli spálené, cennejšie veci
zmizli v rukách šikovných „priaznivcov” ľudovej kultúry. Napriek týmto
skutočnostiam národopisná kolekcia
nového múzea si zaslúži slová uznania. O jej vytvorenie sa medzi inými
zaslúžila Jolán Batta. S ňou sme sa
rozprávali.
– Kedy sa začala táto zberateľská
činnosť?
– Asi pred dvoma rokmi, keď sa mestská samospráva rozhodla, že budeme
mať mestské múzeum. Vtedy sme začali zbierať národopisný materiál.
Etnografickú zbierku sme si zobrali na
starosť spoločne s Martou Dávidovou.
Mali sme pred očami naše úspešné
výstavy predmetov ľudovej kultúry,
ktoré usporadúvame už vyše desať
rokov na Základnej škole Endre Adyho.
Tieto výstavy súviseli napríklad so
spracovaním konope, vinohradníctvom
a pod. Škoda, že zozbieraný materiál
sme zvyčajne vrátili ich majiteľom, a
materiály sa takto nezachovali. Ľutujem to aj preto, lebo to boli často veľmi
cenné exponáty. Inak poznamenávam,

že som absolvovala štúdium národopisu a Debrecínskej Univezite – síce v
štúdiu som sa zamerala na duchovnú
kultúru, ale vyznám sa aj na v materiálnej ľudovej kultúre.
– Ako sa uskutočnilo zhromaždenie
predmetov?
– Obidve sme mali už určité kontakty v obciach nášho regiónu ešte z čias,
keď sme zbierali duchovný národopisný
materiál. Vedeli sme teda, na koho sa
máme obrátiť. Viacerí darcovia dali
nám predmety zadarmo, ba s radosťou,
že ich „poklady” sa dostanú na dobré
miesto. Počas zberateľskej činnosti
mali sme aj možnosť za určitú finančnú
čiastku predmety odkúpiť. Nakoniec
medzi získanými predmetmi sú zastúpené všetky obce regiónu.
– Aké, pre náš región charakteristické predmety sa podarilo zozbierať?
– Predovšetkým ľudové kroje, ktoré
sú charakteristické pre náš región. Je to
najprv dobre známy kroj s krátkymi
sukňami – kam patrí šesť obcí:
Sikenička, Kamenín, Bruty, Kamenný
Most, Pavlová a Bíňa. Do prelome
19/20. storočia tam patrila aj Malá nad
Hronom. Druhá skupina krojov je zo
Salky, tam patria obce Poiplia: Salka,
Malé Kosihy, Bajtava, Lelá, Chľaba a
Kamenica nad Hronom. Tretia skupinu
môžeme lokalizovať do Obidu a Mužle.
Ženský kroj je veľmi rozmanitý, oblečenie mužov už menej, kroje jednotlivých
obcí sa líšia len minimálne. Inak
mužský kroj sa do múzea dostal zo
Sikeničky.
Miestne obyvateľstvo regiónu sa
zaoberalo tradične poľnohospodárstvom a o šikovnosti miestnych ľudí

svedčí, že v domácnosti používané
predmety väčšinou vyrábali sami, hlavne drevené pracovné nástroje, alebo aj
predmety používané v kuchyni.
Prirodzene, boli aj také predmety, ku
ktorým sa dostali formou výmenného
obchodu: napríklad nádoby alebo časti
oblečenia.
– Počas zbierania materiálu zažili
ste nejaký zážitok?
– Bolo pre nás veľkým zážitkom, keď
sme naďabili na také predmety, na
ktoré už zabudol aj samotný majiteľ, a
mal úprimnú radosť, že sme ich našli.
– Našli ste aj nejakú kuriozitu?
– Našli sme „inštrument” na pasírovanie varených zemiakov a takisto z
dreva vyrobený nástroj na prípravu
jaternice, ďalej detský kočík upletený z
prútov, alebo čelenku pre nevestu –
ktorá postupne sa stala akousi rodinnou relikviou.
– Aké sú konklúzie zo zbierania spotrebných a ozdobných predmetov?
– Podľa mojej mienky všetky tie predmety svedčia o tom, že v našom regióne žili usilovní a pracovití ľudia, ktorí
si ctia a vážia svoje tradície a kultúru.
Ľudia nepoužívali cudzie motívy, ale
zachovávali prvky vlastných tradícií.
Na základe svojej dlhodobej činnosti
môžem potvrdiť aj to, že región má
bohaté tradície. Ľudia si uchovávali si
svoje zvyky, boli na ne patrične hrdí,
vážili si ich a žili v duchu morálnosti. V
období globalizácie má teda význam
navštíviť naše múzeum a trochu porozmýšľať o tom, čo by sme mohli zachovať z dedičstva našich predkov.
Roland Cucor
(Preklad Lukács Žigmund)

Európai útravaló
Ezzel a címmel tartotta meg második regionális konferenciáját
2004. július 15 -én Barton a LIMES – ANAVUM Regionális Kulturális Társulás , az SZKC Párkányi Irodája, és Bart Község Önkormányzata. A konferencia résztvevői a járás magyar településeinek polgármesterei, civil szervezetek vezetői és vállalkozói voltak. A konferencia fő témája a vidékfejlesztés volt.
A tanácskozáson Duray Miklós, parlamenti képviselő a jelenlegi közigazgatási rendszer hiányosságait, buktatóit elemezve és rámutatott a határon túli önszervezések kialakulásának fontosságára. Entz Géza, a Pro Professione Alapítvány (Bp.) elnöke ismertette az alapítvány céljait és segítséget ígért a vidékfejlesztési programok megvalósításához.
Kulcsár László, a Gödöllői Szent István Egyetem professzora a
határon átnyúló kapcsolatokban a közös érdekek kialakítását tartja fontosnak, valamint az autonóm polgári gondolkozást. Pásztor
Béla, Veresegyház polgármestere több évtizedes polgármesteri tapasztalatait adta át, az állandó újrakezdésre ösztönözve kollégáit.
A megkapott hatalommal szolgálni kell a választókat – mondta a
negyven éve a település élén álló népszerű polgármester, aki figyelő szemét Párkányra (is) veti és szívesen segít ha igénylik tőle.
Novák Tamás, Velem – Novákfalva tulajdonosa , aki egy üdü-

lőfalut épített Vas megyében, konkrét tervekkel jött e tájra, felkínálva segítségét, anyagi támogatását a régió értékeinek feltárásához. Kovács Dezső, az OTP párkányi fiókjának igazgatója a bank
szolgáltatásairól tájékoztatott. Felhívta a figyelmet a közelmúltban megjelent legújabb Csemadok bankkártyára, amellyel a kedvezmények mellett a Csemadok szervezetét is segíthetik a jószándékú emberek. Pogány Erzsébet, az SZKC központi irodavezetője az irodák sokoldalú információs munkájáról, valamint a Magyar Világ 2004 kiállításról és az Új Kézfogás Alapítvány pályázati lehetőségeiről beszélt.
Hajdú Lea, az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium stratégiai osztályának igazgatója a minisztérium adta pályázati lehetőségekre hívta fel a figyelmet. Farkas Iván, parlamenti képviselő
előadása a régió vidékfejlesztési lehetőségeiről és az Ister –
Granum Eurorégió konkrét terveiről: az ipari parkról és a logisztikai központ előkészületeiről tájékoztatott. Bart, Szímő, Kürt
községek polgármesterei a települések profilja szerinti vidékfejlesztési terveiket ismertették. A megjelentek véleménye szerint
szükségesek az ilyen jellegű találkozások, főleg az információcsere, a segítségnyújtás szempontjából is.
Dániel Erzsébet
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Életszínház

Alkotótábor Helembán

Nyilasi Tibor Kesztölcön született. Itt eszmélt a világ megannyi csodájára, s már akkor megérezte a természet rejtett
szépségeit, melyek meghatározó élményanyaggá váltak. 1956ban, mint oly sokan a történelem forgószelén, átsuhant a távoli Kanadába. Huszonegy éves volt, amikor nagy örömére felvették az Ontario College of Art (Képzőművészeti Főiskola)
festő és muralistika tanszékére. Ekkor már teljesen világossá
vált számára, hogy a művészetnek szenteli életét. Elsősorban
mint akvarellfestő vált ismertté, de vonzódik a murális művészetekhez, a mozaik és az üvegtechnikák is lekötötték. Legfőbb
kifejező eszköze mégis az akvarell maradt. Ez a gyors munkatempót, biztos rajztudást és ecsetkezelést, lényegre törő látásmódot igénylő technika bizonyult a legalkamsabbnak a mindennapi élet apró mozzanatainak rögzítésére. Művészete középpontjában az Ember áll. Képeinek egyik alapvető témája a
beton és üveg elemek közé szorított nagyvárosi ember élete, érzései, konfliktusai és félelmei. Festményein a belvárosi utcák járókelőinek neonfényben megcsillanó fehér sziluettjei, a pályaudvarok és nagyvárosi utcák tömegeiben meghúzodó és feloldódó, személyiségét vesztett ember nyomasztó életérzése jelenik meg. Színpadi díszletekké redukálódnak az épületek, bábukká, néha tragikusan komoly máskor komikusan groteszk figurákká az emberek. A színház, a zene a művész másik fontos
ihletője. Talán ezért kapta Nyilasi Tibor párkányi bemutatkozása az „Élet, mint színház” címet. Olyan, mint egy „lesifotós”,
csak fényképezőgép helyett ceruzával „vadászik”. S mivel májustól szeptemberig Kesztölcön él, gyakran megfordul városunkban és környékén. Ha esetleg egy rajzoló úriemberrel találkoznak majd parkban, váróteremben, a Duna partján, bátran
szólíttsák meg, mert Nyilasi Tibor nemcsak lerajzolni szereti az
embereket, de szívesen beszélget is velük az élet ügyes-bajos
dolgairól. Személyében egy kedves, nyitott, szerény embert ismerhetnek meg, akiből sugárzik a harmónia, a békesség és az
életkedv.

A Párkányi Képzőművészkör 23 éves múltra tekint vissza.
Ez idő alatt számtalan csoportos és egyéni kiállítást szervezett
gazdagítva városunk kulturális életét, növelve hírnevét hazánkban és külföldön is. Tagjai rendszeresen találkoznak a
párkányi kultúrházban és évek óta részt vesznek különböző alkotótáborokban. Nemrégiben arra az elhatározásra jutottak,
hogy ők is létrehoznak egy nyári alkotótábort a városi művelődési központ segítségével. Céluk az volt, hogy hivatásos és
nem hivatásos alkotók közösen dolgozzanak, ami segíti a tagok fejlődését és megerősíti elszántságukat az alkotásban. A
tábor helyszínéül Helembát választották, Bánsághi Vince szülőfaluját. A gyönyörű táj, a békességgel és nyugalommal telített élettér, és egy panzió, melyet a kör sokéves művészbarátja, Krpelánová Zita működtet – ezek vonzották a kör tagjait a
kis faluba. A község szívesen fogadta a művészeket és minden
segítséget felajánlott Kosznovszky Henrietta polgármesteraszszonynak köszönhetően. Az anyagi hátteret Párkány város önkormányzata, valamint az Illyés Közalapítvány támogatása jelentette. Így hát júniusban négy tartalmas napot tölthettek el
az érdeklődők Nyilasi Tibor, Lábik János és Dr. Kocsis Ernő
vezetésével Helembán. Az idő csodálatos volt az alkotókedv
óriási. Több vendég is meglátogatta a táborozókat, többek
közöt Nagy János szobrászművész, aki jelenleg Helembán él és
alkot. A tábort kiállítással egybekötött ünnepség zárta, melyre
meghívást kaptak a neves vendégeken kívül a falu lakói is. Vasárnap délután a karvai Korava Polgári Társulás tagjai kézműves műhellyel várták a gyerekeket és fellépett a Kuckó
Bábcsoport,. A táborzáró ünnepségen Wernke Bernát, költő,
és Filomén László, színész verseket olvastak fel, valamint
Sotkovszky Lajos és Emmer Péter előadásában megzenésített
versek hangzottak fel. Jövőre újra tábor!
A kör bemutatkozásai
Idén a hazai közönség hiába várja a Párkányi Képzőművészkör kollektív kiállítását. Városunkban most nem mutatkoznak
be a kör tagjai közösen, esetleg csak egyénileg. Júliusban azonban a nagymarosi és a privigyei műkedvelők tekinthették meg
a képzőművészkör tagjainak legújabb alkotásait. Mindkét alkalommal szívélyes fogadtatásban volt része a párkányi csapatnak, hiszen már baráti kapcsolotokról beszélhetünk az ottani
képzőművész klubokkal. A vándorkiállítás ősszel folytatódik,
amikor az ipolysági galériában tekinthetik meg a párkányi alkotók munkájának eredményeit.

Nagymarosi művészek a galériában
Nagymaros a festői Dunakanyar kincsestárának balparti települése, egy kicsit elfelejtett gyöngyszeme. Múltját és jelenét tanulmányozva néhány hasonlóságot fedeztem fel Nagymaros és
Párkány között. Nagymaros sorsa közös volt az átellenes Visegrád sorsával, osztozott annak dicsőségében, de szomorúságában
is. Legvonzóbb neveztessége a visegrádi fellegvár, amely a Duna
nagymarosi partjáról látható és fotózható a legelőnyösebben. A
két part között máig is komphajóval közlekedhetnek az ide látogatók, hiszen a nagyközség kedvező fekvése és adottságai miatt kedvelt üdülőhellyé vált. Így lakossága a nyári hónapokban
hozzávetőlegesen ötszörösére növekszik. Mintha Párkányról és
Esztergomról lenne szó, csak itt nálunk már újjáépítették a hidat, a komphajó pedig nyugdíjba ment. Van még egy hasonlóság, melynek tanúja lehetett a festészetet kedvelő közönség.
Ugyanis Nagymaroson is működik egy képzőművészeti kör,
melynek tagjait és alkotásaikat a városi galériában láthattuk a
nyár folyamán.
Az 1982-ben alakult Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület
tevékenységét M.Garami Mária elnökasszony mutatta be az érdeklődőknek. A nyitott és rangos csoportosulás lehetőséget
nyújt a Dunakanyar más településein élő és alkotó művészek
csatlakozására is. A NaKe tagjai közé fogadja mindazokat a profi vagy amatőr szinten alkotó embereket, akik technikától és
művészi irányzatoktól függetlenül önmaguk és mások örömére
alkotnak. Az alkotók évente több alkalommal közös, csoportos,
illetve egyéni kiállításokon vesznek részt. Városunkban húsz alkotó munkájából láthattunk ízelítőt, s mivel Párkányban is működik egy képzőművészkör, s remélhetőleg a későbbiekben közös kiállításokon is talákoznak majd a művésztársaságok tagjai.

A kézimunka öröme
A népművészet egyik sajátos, ősi és rendkívül változatos ága
a női kézimunka, amely ma is eleven és népszerű tevékenység.
Ezt bizonyította a Camélia méterárubolt tetőterében megrendezett kiállítás is. Gyönyörködhettünk a színes fonalakban, a
kompozícióban, nem törődve az idővel, amit itt eltöltünk. A
kiállított kézimunkák szépsége nemcsak a kivitelezés pontosságától függ, hanem a díszítőelemektől és a kiválasztott anyagoktól is. Látszott, hogy hozzáértő szorgos kezek munkájával találkozunk. A rendszeres vásárlók és a bolti alkalmazottak büszkélkedtek terítőikkel, párnáikkal, képeikkel és egyéb használati tárgyakkal. Elmondhatjuk, hogy nagyszerű vállalkozás volt a
kézimunka-kiállítás megszervezése. Két héten át (június 23-tól
július 3-ig) gyönyörködhettek benne kicsik és nagyok. E munka
éppen olyan alkotó tevékenység, mint a dal, a tánc vagy a
művészet bármely más ága. Az otthon megszépítése a jövőben
is a nők feladata marad. S ehhez az kell, hogy a nő igazán szeresse otthonát, meghitté tudja tenni, s ebben a derűs környezetben jól érezze magát a család minden tagja. Az említett kiállítás is ezt a célt szolgálta.
– Ági -
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Výtvarný tábor v Chľabe

Divadlo života

Klub výtvarníkov v Štúrove má za sebou 23-ročnú činnosť.
Počas tejto doby zorganizovali mnoho spoločných, individuálnych a kolektívnych výstav, čím prispeli k obohateniu kultúrneho života nášho mesta, šíriac tak jeho dobré meno na
Slovensku i v zahraničí. Členovia sa pravidelne schádzajú v kultúrnom dome a už niekoľko rokov sa zúčastňujú letných výtvarných táborov a sústredení. Nedávno sa však rozhodli, že s
pomocou mestského kultúrneho strediska aj oni zorganizujú
výtvarný tábor. Cieľom tohto snaženia bola spoločná tvorivá
práca profesionálnych a neprofesionálnych umelcov, čo prispeje k odbornému rastu členov klubu. Za miesto stretnutia si zvolili neďalekú Chľabu, rodisko Vince Bánsághyho. Kráse prostredie naplnené pokojom a kľudom a penzión, ktorý prevádzkuje
dlhoročná sympatizantka klubu pani Zita Krpelánová – tieto
okolnosti ich privábili do Chľaby. Obyvatelia dediny s radosťou
prijali umelcov, a starostka obce Henrieta Kosnovská ochotne
podporila podujatie. Finančné pozadie podujatia zabezoečilo
Mestské zastupiteľstvo v Štúrove a Nadácia Illyés. Členovia
klubu mohli stráviť v Chľabe štyri krásne dni pod vedením
Tibora Nyilasiho, Jána Lábika a Dr. Ernesta Kocsisa. Účastníkov tábora navštívilo niekoľko hostí, medzi nimi aj sochár Nagy
János, ktorý má ateliér v Chľabe. Tábor sa končil slávnosťou a
otvorením výstavy, na ktoré boli pozvaní okrem hostí aj obyvatelia obce. V nedeľné popoludnie členovia občianskeho
združenia Korava z Kravian oboznámili deti i dospelých s
remeslami našich starých rodičov a vystúpil aj Detský bábkový
súbor Kuckó. V rámci programu ďalej vystúpili básnik, Wernke
Bernát, a herec, Filomén László. Zhudobnené verše odzneli v
podaní Lajosa Sotkovszkého a Pétera Emmera. Na budúci rok
opäť tábor!
Výstavy klubu
Tento rok štúrovské obecenstvo márne očakáva kolektívnu
výstavu klubu výtvarníkov v Štúrove. V našom meste sa nepredstavia členovia klubu svojou tvorbou spoločne, snáď len jednotlivo. No, v júli mohlo vzhliadnuť najnovšie diela členov
výtvarné obecenstvo v Nagymarosi a Prievidzi. Na obidvoch
miestach ich čakalo srdečné privítanie a priateľská atmosféra,
veď s tamojšími výtvarnými klubmi udržiavajú družobné styky.
Výstava na jeseň poputuje do Šiah.

Tibor Nyilasi sa narodil v obci Kestúc (Kesztölc). Tu objavil zázraky sveta, a už vtedy vnímal skryté krásy prírody,
ktoré sa mu stali dominujúcimi zážitkami. V roku 1956 sa
ako mnohí iní v tej historickej víchrici ocitol v ďalekej
Kanade. Bol naplnený úprimnou radosťou, keď ho ako dvadsaťjedenročného prijali na Ontario College of Art (Vysoká
škola výtvarných umení) na fakultu maliarstva a muralistiky. Vtedy mu už bolo celkom jasné, že celý jeho život bude
patriť umeniu. Spoznali ho ako akvarelistu, ale očarila ho aj
mozaika a technika práce so sklom. Napriek tomu jeho
dominantným výrazovým prostriedkom zostal akvarel. Táto
technika, vyžadujúca rýchle pracovné tempo, výborné ovládanie kreslenia a narábania so štetcom, sa ukázala byť najvhodnejšou na zachytenie drobných momentov všedného
života. V centre jeho umenia stojí Človek. Základnou témou
jeho obrazov je človek veľkomesta, vtesnaný medzi betón a
sklo, jeho život, pocity, konflikty a obavy. Záblesky bielych
siluet chodcov v neónovom svetle na uliciach miest, ľudia na
železničných a autobusových staniciach stratených v dave so
stratenou osobnosťou. Budovy sú len divadelnou dekoráciou, ľudia sa zredukovali raz na tragicky vážne, inokedy na
groteskne komické bábky. Divadlo a hudba sú druhou
dôležitou inšpiráciou umelca. Snáď preto dostala jeho výstava názov „Život ako divadlo”. Je, ako fotograf na
„postriežke”, lenže miesto fotoaparátu „loví” ceruzkou. Od
mája do septembra žije a tvorí v Kesztölci, takže je častým
návštevníkom nášho mesta. Ak náhodou stretnete kresliaceho pána v parku, v čakárni alebo pri Dunaji, smelo ho oslovte, lebo Tibor Nyilasi nielen rád kreslí ľudí, ale s ochotou sa
s nimi porozpráva aj o radostiach a starostiach života. V
jeho osobe môžete spoznať milého, otvoreného, skromného
človeka, z ktorého vyžaruje harmónia, pokoj a chuť do
života.

Paralely
Nagymaros je trocha zabudnutou perličkou Dunajskej zákruty. Pri štúdiu jeho minulosti a súčasnosti som objavila niekoľko
spoločných znakov so Štúrovom. Osud Nagymarosu je úzko
spätý s históriou Vyšehradu, podieľal sa na jeho sláve aj smútku. Jeho najvýznamnejšou pamätihodnosťou je vyšehradský
hrad, ktorého ruiny najlepšie vidieť z protiľahlého pobrežia z
Nagymarosu. Dodnes medzi dvomi brehmi premáva kompa,
ktorá preváža návštevníkov obľúbeného letoviska. Takto počet
obyvateľov obce vzrastie v letných mesiacoch päťnásobne. Máte
pocit akoby sme hovorili o Štúrove a Ostrihome? S tým rozdielom, že u nás už obnovili most a kompa odišla do dôchodku. Je
tu ešte jedna podobnosť, ktorého svedkom mohli byť milovníci
výtvarného umenia. Aj v Nagymarosi pracuje klub výtvarníkov,
ktorého členovia sa svojimi dielami predstavili v mestskej galérii počas leta.
Výtvarný krúžok Nagymaros, ktorý vznikol v roku 1982 predstavila M.Garami Mária, predsedkyňa spolku. V rámci spolku sa
naskytá možnosť spolupráce umelcov žijúcich v usadlostiach
Dunajskej zákruty. Členom NaKe sa môžu stať profesionálni i
neprofesionálni umelci tvoriaci pre vlastné potešenie, bez
ohľadu na používané výrazové prostriedky, techniky, bez
ohľadu na umelecký smer, ktorý zastupujú. Cieľom klubu
okrem samovzdelávania je prezentovať tvorbu členov v užšom i
širšom kruhu. V Štúrove sa predstavilo dvadsať umelcov klubu.

Záblesk Camélie
Pradávnou, osobitnou a neobyčajne pestrou oblasťou
ľudového umenia sú dodnes živé a obľúbené ručné práce.
Dôkazom toho bola výstavka, zorganizovaná v podkroví
obchodu Camélia. Mohli sme sa kochať v pestrofarebných
bavlnkách, kompozíciách, nevšímajúc si tu strávený čas.
Krása vystavených ručných prác nezávisí len od zvládnutia
technických požiadaviek, ale aj od použitých ozdobných
motívov a materiálov. Na prvý pohľad bolo zrejmé, že sa
stretávame s výsledkami práce šikovných rúk. Obrusy, vankúše, obrazy na výstavu prepožičali zamestnankyne a pravidelné zákazníčky obchodu. Môžeme povedať, že zorganizovanie tejto výstavy bola vynikajúco zvládnutá aktivita. Dva
týždne bola prístupná malým aj veľkým. Je to práve taká
tvorivá činnosť, ako spev, tanec alebo iné odvetvia umenia.
Skrášlenie domova zostane aj v budúcnosti úlohou žien.
Preto je dôležité, aby žena naozaj mala rada svoj domov,
aby ho dokázala zútulniť tak, aby sa v ňom každý člen rodiny cítil príjemne. Na spomínanej výstave sme mohli načerpať dostatok inšpirácie a motivácie.

Nasledovné výstavy – Következő kiállítások:
25.8. – 19.9.
Kunstkreis Hohenau – Rakúsko – klubová výstava
23.9. – 10.10.
Dr. Štefan Gerstner – jubilejná výstava
– Ági –
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Egyéves a Hídlap
Egy év telt el a Hídlap című regionális napilap megszületése óta. Az esztergomi szerkesztőség 2003. augusztus közepétől naponta friss hírekkel látja el a régió magyar ajkú
lakosságát a Duna mindkét oldalán. Az egyéves jubileum
alkalmából kérdeztük dr. Gál Nóra vezérigazgatót és
Németh Zsoltot, a lap főszerkesztőjét a tapasztalatokról,
gondokról és a lap jövőjéről.
– Milyen nehézségekkel kellett megküzdeni a napilap
beindításakor?
– Bár Esztergomnak már a 20. század elején is volt saját
napilapja, egy regionális jellegű, a Duna mindkét oldalán élő
emberek különböző igényeit kielégítő sajtótermék szerkesztése teljesen új feladatot rótt a komolyabb tapasztalatokkal
nem rendelkező, lelkes fiatalokból összeverbuválódott gárdára. Szinte a semmiből kellett létrehozni a Hídlapot, hisz
nem volt minta, amelyre támaszkodni lehetett volna. Az
újságírók és a szerkesztők munkáját csak nehezítette, hogy
az első hetekben a polgármesteri hivatalban ideiglenesen
berendezett helyiségekben írták és szerkesztették az újságot.
Emellett nem volt elegendő számítógép és a műszaki háttér
is sok kívánnivalót hagyott maga után. A gondok leküzdésében sokat segített Meggyes Tamás, Esztergom polgármestere és az Esztergomi Polgármesteri Hivatal. Néhány hét
leforgása után a Hídlap szerkesztősége átköltözhetett egy
megfelelően kialakított, számítógépekkel berendezett
helyiségbe és azóta is ott szerkesztjük a lapot. Minden sajtótermék küzd a fejlesztés nehézségeivel, ez alól a Hídlap sem
kivétel. A kezdetektől folyamatosan dolgozunk azon, hogy a
régiónkban minél szélesebb körhöz juttassuk el a lapot. Ma
is ez a legkomolyabb feladatunk. Időközben a lap arculata is
megváltozott.
– Több szlovákiai magyar ajkú fiatal is ír a lapba, mennyire elégedettek a munkájukkal?
– Örülünk a cikkeiknek, mert messzemenően ki szeretnénk elégíteni a Duna bal partján élő szlovákiai magyarok
igényeit is. Az a szándékunk, hogy az olvasót kiegyensúlyozottan tájékoztassuk mind a magyarországi, mind a szlovákiai történésekről. Ezért fontos, hogy a szlovákiai vonatkozású cikkek hasonló súllyal legyenek jelen a lapunkban.
Ebben sokat segíthetnek a helyismerettel rendelkező szlovákiai barátaink. Úgy érezzük a szlovákiai születésűek tökéletesen egyenrangú partnereik a magyarországi kollégáiknak,
sőt inkább húzóerőt jelentenek, de nincs különbség az anyagi elismerésben sem. Úgy gondoljuk, hogy annak a régiós
gondolatnak, amit ez a lap szándékai szerint meg kíván jeleníteni, éppen ez az azonosság adja a lényegét.
– Egy napilap akkor életképes, ha kitermeli a kiadással
kapcsolatos költségeket. A gazdaságosság terén nyilván voltak (vannak) gondok. Jelenleg melyek azok a problémák,
amelyekkel szembesülnek?
– Egy napilap beindítása mindig jelentős költséget emészt
fel és a tapasztalatok szerint legalább két évre van szükség,
hogy kellő példányszámmal tudjon megjelenni és gazdaságo-

ssá váljék. Az egyik leglényegesebb problémát a szükségesnél
kevesebb példányszám jelenti. Ezért elsődleges célunk a terjesztés kiszélesítése és ezzel párhuzamosan a hirdetések számának növelése. Az elkelt példányok és hirdetések számának
emelésével jelentős mértékben javíthatnánk mérlegünkön.
Úgy véljük, egy-egy egészségesen fejlődő településen –
városban, vagy faluban – megnőhet az igény lapunk iránt. Az
Ister-Granum Eurorégió összetartó kovásza lehet egy ilyen
hírforrás, amelyben minden olvasó megtalálhatja a közvetlen környezetének eseményeiről szóló beszámolókat, ezzel
erősíti az együvé tartozás érzését. Az a szándékunk, hogy a
Hídlappal valóban az egész régiót lefedjük, ami hozzávetőleg 200 ezer embert érint.
– Míg a magyar oldal a sajtótermékek terén eléggé telített,
a szlovákiai oldalon valójában csak az Új Szó számít konkurenciának. Az Új Szó viszont ugyanazon az áron nagyobb
terjedelemben, talán több információval jelenik meg. Ilyen
szempontból a jövőt illetően milyenek a Hídlap kilátásai?
– Míg az Új Szó országos, a Hídlap regionális jellegű
magyar nyelvű napilap és mindkettőnek más a küldetése.
Régiónk ügyeiben mi a legkisebb településeket is felkeressük
és a kisebb terjedelem ellenére igyekszünk minél több érdekes hírről – a magyar és szlovák belpolitikai történésekről, a
térségünkben élő emberek problémáiról és sikereiről, valamint a régió pozitív eredményeiről – naprakészen tájékoztatni a kedves olvasót. Meggyőződésünk, hogy egy ilyen
regionális napilapnak van létjogosultsága. Még akkor is, ha
az emberek egy része talán még nem eléggé fogékony a regionális történésekre, hírekre és a régi beidegződések alapján
jelenleg még előtérbe helyezi az országos napilapokat. Úgy
véljük, hogy ez a szemléletmód amerikai mintára idővel meg
fog változni – Amerikában tudniillik az emberek zöme többnyire nem országos, hanem regionális lapokat olvas.
A szlovákiai Új Szó számunkra semmiféle problémát,
inkább egészséges versenyhelyzetet jelent. Úgy véljük, hogy
a piacon jól megférhetünk egymás mellett, hasonlóan, mint
a magyarországi sajtótermékekkel.
A Hídlap jövője nagymértékben attól függ, hogy sikerül-e
megvalósítani elképzeléseinket – kiszélesíteni a lapterjesztést
az eddig el nem ért területeken, növelni a hirdetések számát
és ennek eredményeként érdemben csökkenteni a kiadásainkat. Kidolgoztunk egy koncepciót, amelynek segítségével
gazdaságossági alapokra szeretnénk helyezni az újságot.
Vannak biztató jelek, főként a szlovákiai oldalról. Az utóbbi
időben egyre több szlovákiai település polgármestere rendelte meg lapunkat. Az újság szerkesztéséből, nyomtatásából és
terjesztéséből eredő terhek és finanszírozási gondok ellenére
bízunk benne, hogy a Hídlapot továbbra is meg tudjuk jelentetni és még sokáig tájékoztathatjuk az eurorégióban élő
olvasóinkat.
Oravetz Ferenc
(A lap előfizethető a Strigonium Slovakia s.r.o. címén,
Továrenská 1, 943 01 Štúrovo, Tel: 036-7562027)

Lábik János kiállítása Pilisvörösváron
A Muravidék Baráti Kőr Kulturális
Egyesület és a Mű-hely Galéria
Pilisvörösváron rendezte meg Lábik János és Czirok Ferenc festőművészek kiállítását egy hangulatos magángalériában. „A híd két oldalán ” címet viselő
kiállítás megnyitóján Grószné Krupp
Valéria a város polgármestere mondott

kőszöntőt, melyben kiemelte az ilyen
határmenti közös kiállítások jelentőségét. A különböző stílusú műveket Dr.
Horváth Gáborné, főiskolai tanár méltatta, verseivel pedig Marosi Károly
költő közreműködött. Számunkra meglepő és megható volt a házigazdák elkötelezettsége a művészetek iránt. Mint

megtudtuk a galériában egész év folyamán irodalmi estek, kulturális programok vannak, teljesen önköltséges alapon és állandóan telt házzal. Példaértékű vállalkozás a pilisvörösvári Műhely
Galéria a Hunyadi János u.70 szám
alatt .
Dániel Erzsébet
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A Várhegy alakváltozásai

Premeny hradného vrchu

A Várhegyen található Vármúzeum egyik termének „üvegpadlója” alatt a feltárt történelmi korok tárulnak fel az odalátogatók elé. A királyi város erőteljes középkori fejlődésének az
Oszmán Birodalom hatalmi étvágya vetett véget. Noha Esztergom már 1683-ban felszabadult a török félhold uralma alól, az
érsekség csak 1820-ban tért a vissza városba. Miután a Várhegyen megtörtént a szükséges tereprendezés, elkezdődhetett a
monumentális klasszicista főszékesegyház építése. Az esztergomi Bazilika alapkőletételére 1822. április 23-án, felszentelésére
1856. augusztus 31-én, zárókövének elhelyezésére pedig 1869.
november 1-én került sor. Tehát a 19. század első felében a párkányiak évtizedeken át végigkísérhették a Bazilika építési folyamatának egyes szakaszait, sőt több helyi lakos be is kapcsolódott az igényes munkálatokba. Kétségtelenül rendkívüli, maradandó élmény lehetett a „növekvő” esztergomi Bazilika látványa. Szerencsére az építkezésről néhány metszet, litográfia, rajz,
festmény, kifakult fotó is fennmaradt az utókor számára.
Közel 150 éve Párkány „fő attrakciója” a főszékesegyház látványa. Az utolsó tíz évben a felemelő látvány, a Vármúzeum kiépítésével, Melocco Miklós Szent István szobrának felállításával, a macskaút helyreállításával, az esti kivilágítással még gazdagabbá vált. E pozitív változások sorozata még nem végleges...
s remélhetőleg idővel a túlpartról is lesz majd mire „felnézni”.

V jednej zo siení hradného múzea pod sklom možno vidieť
odkryté kultúrne vrstvy z rôznych období histórie Hradného
vrchu. Stredoveký rozmach kráľovského mesta zabrzdila turecká expanzia. Hoci Ostrihom bol oslobodený od tureckého panstva už v roku 1683, ostrihomské arcibiskupstvo zo svojho
nedobrovoľného exilu v Trnave sa vrátilo len v roku 1820. Až
vtedy sa začali asanačné práce na Hradnom vrchu a bola zahájená stavba veľkolepej klasicistickej Baziliky. Základný kameň
katedrály položili 23. apríla 1822 a kostol bol vysvätený 31.
augusta 1856. Posledný kameň stavby bol umiestnený až 1.
novembra 1869. Monumentálna stavba teda rástla postupne
skoro polstoročie pred očami obyvateľov nášho mesta, ktorí
mimochodom mali možnosť aj osobne sa zapojiť do stavebných
prác. Pohľad na postupne vyrastajúci objekt bol celkom iste inšpirujúci. O napredovaní stavebných prácach sa našťastie zachovali početné litografie, rytiny, kresby, maľby ale aj fotografie.
Najznámejšia dominanta Štúrova má teda skoro 150 rokov.
V poslednom desaťročí bolo rozšírené Hradné múzeum a postavené mohutný súsošie: Korunovácia Svätého Štefana, bola
renovovaná aj s osvetlením tzv. mačacia cesta a tak postupom
času pohľad na Hradný vrch je čoraz príjemnejší. Ostáva nám
už len dúfať, že čoskoro aj z druhého brehu bude sa na čo dívať!

Összeállította: Mgr.art. Cucor Roland

Zostavil Mgr. art. Roland Cucor
(Preklad: Lukács Žigmund)

Stavba baziliky v polovici 19. storočia

Slnečný jas sveta
V júli výstavná sieň galérie hýrila farbami a bola naplnená
slnečným svitom, a to vďaka umeleckým dielam Jozefa Chrenu
z Moravského sv. Jána. Motívy rodného Záhoria, Liptova,
južnej Moravy a Dolného Rakúska svedčili o láske ku krajine,
ktorú maľuje priamo v teréne. Posledné dva roky sa u neho
objavujú obrazy, ktoré vznikli v Štúrove a na jeho okolí. Diela
z letného výtvarného tábora vo Svodíne. Tak sme na paneloch
mohli vzhliadnuť vchod kaštieľa v Belej, pohľad na Baziliku,
pivnice v Mužli a vo Svodíne. Osobitnú skupinu tvorili diela
namaľované pred tromi rokmi v Indonézii na ostrove Sumatra.
Pomocou tejto expozície sme sa mohli v krátkom časovom rozpätí premiestniť z jedného kúta sveta do druhého. Obrazy však
mali jeden spoločný charakteristický znak: slnečný jas, ktorý
autor tak rád využíva pri tvorivej práci. Návštevníci odchádzali naplnení krásou a pokojom. Záverom jedna milá príhoda. Do
siene vchádza mladá rodinka. Po malej chvíli sa na ich tvárach
objavuje úsmev, radosť, a neskôr hlasné chichotanie. Zvedavosť
mi nedala, musela som sa opýtať, čo je zdrojom ich zábavy, veď
nevystavujeme karikatúry. Vysvitlo, že sa stretávam s obyvateľmi Skalice, mestečka na Záhorí. Trávili u nás dovolenku a
nepredpokladali, že sa v štúrovskej galérii budú cítiť ako doma,
a to do slova a do písmena. Dôverne známe uličky a námestia

im zaraz zahnali cnenie za vzdialeným domovom, a bez smútku mohli pokračovať v dovolenkovaní.
Jozef Chrena je členom Klubu záhorských výtvarníkov v
Skalici, členom Klubu rakúskych výtvarníkov Kunstkreis v
Hohenau a Klubu výtvarníkov Luneta v Ružemberku.
Posledných sedem rokov tvorí v slobodnom povolaní.

A napfény illata
Jozef Chrena alkotásainak köszönhetően a városi galéria kiállítóterme júliusban a napfény és a színek áradatában úszott.
Alkotásainak fő témaköre a táj, a terepen végzett munka elengedhetetlen számára. Szívesen használja ki a verőfény adta hatásokat. Autodidaktának tekinti magát. Az ihletet a szülőföld
nyújtja számára – a Hegyhát (Záhorie), valamint Liptó
(Vlkolínec), Dél-Morvaország és Alsó-Ausztria. Sőt, az elmúlt
két évben már Párkány környéke is, a szőgyéni alkotótábor révén. Három éve eltöltött két hónapot Indonéziában Szumátra
szigetén, s az itt festett képei a tárlat külön témakörét alkották.
Jozef Chrena a Szakolcai Képzőművészkör, az osztrák
Kunstkreis Hohenau, illetve a rózsahegyi Luneta Képzőművészkör tagja. Hét éve szabadúszóként dolgozik.
– Ági -
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Referendum vo Svodíne

Népszavazás Szőgyénben

Obecný úrad vo Svodíne chce 18. septembra 2004 zistiť
pomocou referenda, či väčšina obyvateľov podporí vybudovaniu veterných elektrární vo svodínskom katastri smerom
na Bruty.
O túto u nás nezvyčajnú investíciu má záujem rakúska
firma so sídlom v Prahe. Podľa slov starotu Dezidera Nágela
na území obce by bolo vybudovaných 23 obrovských vrtúľ a v
chotári Brutov ďalších osem – každá s kapacitou 3 MW. Jedna
takáto elektráreň je schopná zabezpečiť elektrickú energiu pre
celú obec. Túto energiu by produkovali vrtule s priemerom 90
m kolujúce vo výške 105 metrov. Firma by získanú elektrickú
energiu dodávala do siete elektrického vedenia s vysokým
napätím pri obci. Pre každú elektráreň investor chce prenajať
20 árový pozemok – ornicu a majiteľom ročne platiť slušné
nájomné. Obecný úrad by popritom obdržal za každú vrtuľu
jednorázový príspevok. Vzhľadom na to, že táto investícia by
obecné pokladnice nezaťažila a je aj ekologicky bezproblémová, laik by si mohol myslieť, že treba s tým okamžite súhlasiť
a referendum je zbytočné. Nakoniec obecná samospráva v
takýchto prípadoch môže aj sama rozhodnúť. Nakoľko sa
jedná ale o prenájom ornice v rozlohe 460 árov na dobu 25
rokov treba brať do úvahy aj prípadný ďalší osud pozemkov.
Pre firmu totiž po vypršaní 25 rokov zostanú dve alternatívy:
vymení elektrárne na nové, alebo sa zriekne ďalšej investícií a
odíde zo svodínskeho chotára. Táto druhá možnosť trápi majiteľov pozemkov, totiž pri vybudovaní každej veternej vrtule
bude potrebné použiť značné množstvo betónu do základov a
prípadne odstránenie takejto masy betónu môže spôsobiť
ťažkosti. Vedenie obce práve preto sa rozhodlo o vypísaní referenda.
Inak samotná realizácia plánovanej investície poskytne
miestnym obyvateľom pracovné príležitosti, lebo k vybudovaniu elektrární a cestných komunikácií, ktoré ich spájajú, firma
bude potrebovať robotníkov. K samotnej prevádzke budú
potrebný len traja – štyria ľudia.

A szőgyéni községi hivatal 2004. szeptember 18-án népszavazás
útján szeretne választ kapni arra a kérdésre, hogy a település lakosságának zöme akar-e szélerőművet a falu Bart felé eső határában.
A térségünkben rendhagyó beruházás iránt egy osztrák többségi
tulajdonban lévő, prágai székhelyű cég vezetése érdeklődik. Nágel
Dezső, a község polgármestere szerint 23, egyenként 3 MW teljesítményű szélerőmű épülne Szőgyén, nyolc pedig Bart határában. Csak
az összehasonlítás kedvéért említjük, hogy egyetlen ilyen erőmű az
egész település villanyáram szükségletét fedezni tudná. A szélenergia,
illetve a 105 m magasságban forgó mintegy 90 méteres átmérőjű lapátok segítségével előállított áramot az üzemeltető cég a Szőgyén és
Bart határában húzódó magasfeszültségű vezeték igénybevételével
vezetné a hálózatba. Egy-egy erőmű üzemeltetéséhez a beruházó 20
árnyi magánkézben lévő szántóterületet bérelne, amelyért évente
csábító összegű bérleti díjat fizetne a tulajdonosoknak. A községi hivatal pedig minden erőmű után egyszeri pénzügyi támogatásban részesülne.
Tekintettel arra, hogy e környezetbarát beruházás az említett két
településnek egy fillérjébe sem kerülne, sőt még egy jelentős összegű
pénzt is kapnának, a laikus ember úgy gondolná, hogy egy ilyen vállalkozásba gond nélkül bele kellene vágni és nem kellene lacafacázni
a népszavazással, hisz az önkormányzat a lakosság megkérdezése nélkül is dönthet ilyen kérdésekben. A 460 árnyi szántóterület 25 évre
történő bérbeadásánál viszont meg kell fontolni e föld további hasznosításának feltételeit. A cég ugyanis a bérleti szerződés letelte után
két lehetőség között választhat – újakra cseréli az erőműveket, vagy
kivonul a két falu határából. Az utóbbi változat okozhat komoly
gondot a földtulajdonosoknak, mert egy-egy szélerőmű megépítéséhez jelentős betonmennyiséget építenének be az alapokba, amelynek
esetleges eltávolítása nem kis erőfeszítéssel járna. A falu vezetése tulajdonképpen ezért döntött a népszavazás mellett és inkább megkérdezi a lakosság véleményét e nagy horderejű kérdésben.
A beruházás egyébként munkalehetőséget is kínál a helyi és környékbeli emberek számára, hisz az erőművek és a hozzájuk vezető
utak megépítéséhez munkáskezekre van szükség. Az üzemeltetéshez
viszont elég lenne három-négy személy.

F. Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund)
(Hídlap, 29. júl 2004)

Oravetz Ferenc (Hídlap, 2004. július 29)

Ipari park Ebeden?
A térségünkben tetten érhető magas munkanélküliség mérséklésére egy ipari park létesítése jelentene gyógyírt. Ennek telepítéséhez jó alapul szolgálhatna a Párkány és Esztergom között tervezett teherkomp beindítása.
Ebed vezetése egy társaság kezdeményezésére és a magas,
mintegy 38 százalékos munkanélküliség kényszerítő hatására
kezdett ipari parkban gondolkozni. A kiválasztott terület több
szempontból is megfelelne a célnak – a teherkomp kikötő és
közút közelsége, két 800 méter hosszú vasúti sínpár Ebed határában – amelyet bérbe lehetne venni a vasúttól – egyaránt lehetővé tenné a kombinált teherszállítást.
Az elgondolás kivitelezését nagyban elősegítheti az a 30 000
eurós összeg, amelyet a muzslai Jövő 2000 Alapítvány és a szlovákiai Kolping közösen pályázott és nyert el. A pénzösszeget
egy hatástanulmány elkészítésére fogják felhasználni. Ehhez a
pályázóknak mindössze öt százalékos önrészt kell hozzátenni.
Egyébként a Jövő 2000 Alapítvány, a Kolping és Ebed önkormányzata szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy közös erőfeszítéssel megpróbálják üzembe helyezni a Párkány-Esztergom
magasságában ingázó teherkompot, Ebed határában létrehoznak egy logisztikai központot, a későbbiekben pedig egy ipari
parkot. Ezen kívül támogatják a Párkányt Esztergommal össze-

kötő teherhíd megépítésének gondolatát is. Értesüléseink szerint ez mind bekerült a Nyitra megyei önkormányzat régiófejlesztési tervébe is. A gátló tényezők között elsősorban a telekfelvásárlással kapcsolatos gondokat és a térségben található ivóvízkészletre vonatkozó előírásokat kell megemlíteni. Indulásként legalább 20 hektárnyi földterületet kellene kivenni a mezőgazdasági termelésre szánt földalapból. A községnek hozzávetőleg 38 hektár áll rendelkezésére, amelyet csereparcellaként
felajánlhat a tervezett ipari park területén jelenleg mezőgazdasági termelést végző, hozzávetőleg 80-100 telektulajdonosnak.
Nagy Tibor Ebed polgármestere szerint idén szeptemberben
elkészülhet a község területrendezési terve, amely alapfeltétele
bárminemű beruházás kivitelezésének. Az első lépcsőben a felvásárolt parcellákon logisztikai központot létesítenének, amely
elsősorban a teherkomp forgalmát bonyolítaná. A továbbiakban kerülhetne sor az ebedi ipari park kialakítására. Az ősszel
hatályba lépő új törvény szerint ipari parkot több település is
létesíthet közösen. Elegendő, ha erről szerződést kötnek. További könnyítést jelent, hogy csupán egyetlen tőkeerős beruházót kell szerezni és a befektetés költségeinek 90 százalékát az állam megtéríti. Az ipari park beruházásaihoz az érintett településnek a költségek tíz százalékát kell önerőből finanszíroznia.
Oravetz Ferenc

2004. július–augusztus
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Prvé výročie regionálnej spolupráce

Egy évvel ezelőtt, 2003. augusztus 12-én gyulladt ki egy párkányi Duna-parti lakóház. A toronyháztűzként elhíresült esemény
emléke a város lakosainak emlékezetében még mindig élénken él.
A tűzeset következtében a ház öt lakása teljesen kiégett és a lakótömb több mint 200 lakója vált időlegesen hontalanná. A ház oltására a helyi tűzoltók elégtelen technikáját elsőként az esztergomi, majd később a tatabányai tűzoltók egészítették ki, s az addigra már négy emeleten pusztító tüzet az ő segítségükkel sikerült
megfékezni, a benn rekedteket kimenteni. Ez az együttműködés
volt az első olyan szükséghelyzetben megvalósult regionális öszszefogás, amelyet a felújított Mária Valéria híd tett lehetővé. A
szerencsétlenül járt embereket időlegesen a város oktatási intézményeiben szállásolták el, de voltak olyan családok is, akik még a
karácsonyi ünnepeket is a Vadas termálfürdőben kialakított ideiglenes lakásokban töltötték. A tűzkárok felszámolására nyilvános
gyűjtést is szerveztek. Ennek eredményeként több mint 650 ezer
koronát sikerült összegyűjteni. A felújított lakások tulajdonosai fél
évvel a tűzeset után, idén február 13-án kezdhettek visszaköltözni
otthonaikba. Mivel a tűz sújtotta lakóházban már másfél évvel ezelőtt is volt egy szerencsétlen kimenetelű elektromos baleset, az
augusztus 12-i esemény a lakóházak technikai berendezéseinek
rossz állapotára, és nem utolsó sorban a szlovákiai tűzoltóság elégtelen technikai felszereltségére is felhívta a figyelmet. Július
Rapavý, a párkányi Lakáskezelő Vállalat vezetője elmondta, hogy
elővigyázatosságból a többi, hasonló lakóház elektromos hálózatát
is ellenőrizték, megelőzendő az ilyen jellegű baleseteket. A tűzeset
károsultjai mára már megnyugodtak, teljesen új lakásokba költözhettek vissza, amelyek felújítása mintegy ötmillió koronába került.

Práve pred rokom 12. augusta 2003 v Štúrove vypukol požiar
na činžiaku pri Dunaji. Prípad v pamäti obyvateľov mesta žije
dodnes. V následku požiaru päť bytových jednotiek úplne vyhorelo a asi 200 obyvateľov činžiaku sa dočasne stalo bezdomovcom. Na hasenie technická vybavenosť miestnych požiarnikov
nepostačovala a tak im na pomoc prišli kolegovia najprv z
Ostrihomu a potom z Tatabánye. Ich pomocou sa podarilo
zastaviť plamene, ktoré medzitým zničili štyri poschodia budovy, a zachrániť všetkých jej obyvateľov. Bol to prvý prípad regionálnej spolupráce v núdzy, ktorý sa mohol uskutočniť vďaka
obnovenému mostu Márie Valérie.
Postihnutí občania boli dočasne ubytovaní v školských zariadeniach Štúrova, ale boli aj také rodiny, ktoré Vianoce strávili v
ubytovniach na termálnom kúpalisku.
Na zmiernenie škôd sa uskutočnila aj verejná zbierka, z čoho
sa zozbieralo vyše 650 tisíc korún. Vďaka aj tejto pomoci 13.
februára tohto roku postihnutí občania sa mohli vrátiť do svojich domovov. V danom činžiaku sa aj predtým vyskytla chyba
na elektrickom vedení, čo spôsobilo požiar. Tieto prípady upozornili na potrebu nutnej revízie technických zariadení v
činžiakoch, ale aj na nedostatočné technické vybavenie hasičského zboru. Ing. Július Rapavý, riaditeľ bytového podniku
mesta povedal, že sa dôkladne preverili aj elektrické zariadenia
ostatných podobných budov v meste, aby sa predišlo podobným
katastrofám. Požiarom postihnutí občania sa už ukludnili, a
nerušene si užívajú svoje obnovené byty. Odstránenie škôd celkovo činilo asi päť miliónov korún.
– k, czm– (Písané pre denník Hídlap a ŠaO)
(Preklad: Lukács Žigmund)

– k,czm – (A Hídlap és a PéV számára)

Priemyselná zóna v Obide?
Riešením vysokého stupňa nezamestnanosti v našom regióne by mohlo byť
vytvorenie priemyselnej zóny. Zahájením vytvorenia takejto zóny by mohlo
byť začatie prevádzky nákladnej kompy
medzi Štúrovom a Ostrihomom.
Samospráva obce Obid pod vplyvom
vysokého stupňa nezamestnanosti (38%!)
a na iniciatívu jednej spoločnosti začala
uvažovať o vytvorení priemyselnej zóny.
Vytipované územie z viacerého hľadiska
zodpovedá kladeným požiadavkám.
Plánovaný prístav nákladnej kompy a
cestné komunikácie sú blízko, ako aj
železničné spojenie v obidskom katastri.
Prenájmom kolají od železnice by sa
umožnila kombinovaná nákladná doprava. K realizácii tohto plánu môže vo
veľkej miere prispieť získanie grantu vo
výške 30 tisíc eur, ktorú na spoločnom
projekte získali Nadácia Budúcnosť 2000
z Mužle a Kolping Slovensko. Získanú

sumu využijú na prípravu štúdie plánovanej investície. K získanému grantu účastníci potrebujú pridať len päťpercentný
podiel z vlastných zdrojov. Nadácia
Budúcnosť 2000, Kolping Slovakia a
samospráva obce Obid sa spoločne zaviazali, že vyvinú úsilie v záujme realizácie
nákladnej kompy medzi Štúrovom a
Ostrihomom a v obidskom katastri vytvoria logistické centrum a neskoršie priemyselnú zónu. Okrem toho podporia aj myšlienku výstavby nového mostu pre
nákladnú dopravu medzi Štúrovom a
Ostrihomom.
Tieto zámery sa dostala aj do plánu
rozvoja regiónov VÚC Nitra. Realizácia
týchto predsavzatí naráža na vykupovanie pozemkov a na prísne predpisy súvisiace s ochranou zásob pitnej vody. V
prvom rade by bolo potrebné vyňať z
poľnohospodárskeho fondu aspoň 20 hektárov. Obec má k dispozícii asi 38 hektárový pozemok na výmenu potrebných

parciel, ktoré vlastní 80-100 majiteľov.
Podľa slov starostu obce Obid, Tibora
Nagya v septembri tohoto roku už môže
byť hotový nový územný plán obce, ktorý
je základnou podmienkou takejto investície. V rámci prvej etape realizácie plánu
na vykúpených pozemkoch by vytvorili
logistické centrum, ktoré by obslúžilo
prepravu tovarov nákladnou kompou.
Ďalším krokom by bolo vytvorenie priemyselnej zóny v Obide. Zákon, ktorý má
vstúpiť do platnosti na jeseň, vytvorenie
takejto zóny umožňuje aj viacerým
obciam v prípade, keď o tom uzatvoria
zmluvu. Ďalšou úľavou bude, že stačí
jeden kapitálovo silný investor. Pri splnení týchto podmienok až 90% investícií
hradí štát. Obce, ktoré sa spojili za účelom vytvorenia priemyselnej zóny majú
prispieť z vlastných zdrojov len do výšky
10% nákladov.
F. Oravetz
(Preklad: Lukács Žigmund)

Újra szól a tárogató az esztergomi vár bástyáján
Az esztergomi képviselőtestület a nyár elején határozatot fogadott el arról, hogy ismét zendüljön föl a tárogató korábban,
a millenniumi évben és azt követően már megszokott hangja a
Vár bástyáján.
Az önkormányzat által támogatott javaslat szerint a trianoni
szerződés aláírásának időpontjában, délután fél ötkor Szent István városának polgárait és az ide látogatókat a „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” kezdetű dal emlékezteti az első vi-

lágháborút követő gyászos eseményre.
A felcsendülő dallam Fehér László esztergomi klarinét– és tárogatóművész játékának felvétele, a sugárzáshoz szükséges berendezéseket a város önkormányzata biztosította.
A muzsika először a Hősök terén június negyedikén tartott
megemlékezésen szólalt meg, és azóta nap mint nap hallható a
városban és környékén, még a Duna túlpartján is.
Esztergom Város Önkormányzatának sajtóközleménye
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Prvé skúsenosti strážcov mosta
Dvaja švajčiarski umelci Eva-Maria
Würth a Philippe Sablonier (interpixel) sa
už necelé dva mesiace prebúdzajú ako prví
strážcovia mostu Mária-Valéria. O svojich
postrehoch, zážitkoch, reflexiách a víziách si
vedú denník, „kroniku”. V tomto článku
zachytávajú svoje prvé dojmy, o rozdieloch
v porovnaní so Švajčiarskom a o ich práci
„staviteľov mostov”.
Keď sme prišli do Štúrova, ako prvé nám
bolo nápadné množstvo pouličných ampliónov, ktoré sú rozvešané všade. Spočiatku sme
ich považovali za poplašný systém z čias
komunizmu, ktorý je už nie je v prevádzke.
Na druhý deň sme sa však poriadne vyľakali,
pretože z ampliónu sa rozdunel ženský hlas a
ustavične čítal hlásenia, ktorým sme nerozumeli. Okamžite sme zatesnili všetky okná a
dvere v domnení, že došlo k chemickej havárii. Náš sused sa nám však vysmial a povedal,
že to bol iba miestny spravodaj. Upokojili
sme sa, vo Švajčiarsku také čosi nemáme.
Vzrušenie pominulo a pre vlastné upokojenie
sme skonštatovali, že tu všetko beží v rytme
Dunaja, teda pomaly, bezstarostne, s prerušeniami cez vodné elektrárne, vodné vetvy
a prúdy, ktoré sa splietajú ako štrúdľa a strácajú sa v zemi.
V porovnaní s naším rodným mestom
Zürichom sa tu všetko deje akosi dlhšie,
vôbec nie, alebo sa zbehne neočakávane.
Každý deň skrýva nejaké prekvapenie. Vôbec
sa nenazdávame, že švajčiarsky štýl života by
mal byť mierkou vecí, práve naopak. Ale my
sme Švajčiari a je to cítiť pri nechápavých
pohľadoch potom čo upozorníme, že vonkajšie dvere ateliéru sú pokazené a keď nám
traja opravári-remeselníci ukážu, ako tie
dvere vôbec nepotrebujú opravu, pretože s
trochou dobrej vôle sa predsa dajú zatvoriť,
pokiaľ sa do nich dvaja poriadne zaprú a tretí

zastrčí západku. Tiež sa čudujeme, že niektorí robotníci, už ráno trochu „šmrncnutí” v
dobrej nálade, zaobchádzajú so stavebným
materiálom tak nešetrne, ako predavačky so
zeleninou v supermarket-e.
Humor a uvoľnenosť
Nám Švajčiarkam a Švajčiarom humoru
ubúda tam, kde je pre väčšinu ľudí prirodzený: vo všednom živote. Už sme tu nejaký čas
a ešte stále sa čudujeme nad uvoľnenosťou
tunajších ľudí. A trochu aj nad ich povýšenou
upriamenosťou na seba: všetky dôležité objavy pochádzajú z Maďarska. O tom síce
pochybujeme, avšak dodávame, že tunajšia
schopnosť improvizovať je neprekonateľná.
Je predsa jasné, ako na dlani, niekedy aj na
dne: že duch vynaliezavosti, je čírym pudom
sebazáchovy. A keby aj prišiel niekto, či už
ten alebo tá a povedali by, že Maďari vynašli aj situačnú komiku, vôbec by sme o tom
nepochybovali. A tým sme sa dostali ku
kľúčovému heslu: patrí teda južné Slovensko
k Slovensku alebo k Maďarsku? Chúlostivá
otázka! Objavili sme priepasť, ktorú síce z
historického hľadiska chápeme, ale je nám to
veľmi ľúto. Nám záleží málo na tom, či
Maďar alebo Slovák, ale o to viac, aby to bol
Človek, pretože nikto si pri narodení nemôže
vybrať, kam príde na svet.
Štúrovo verzus Párkany
Už samotný názov mesta „Štúrovo” je
politický program. Ale to sme nevedeli, až
nás na začiatku nášho pobytu jeden maďarský informatik, ktorý býva na Slovensku,
priateľsky upozornil, že mesto nesprávne
nazývame. Totiž, keď sme počas rozhovoru
mimovoľne spomenuli, že bývame v Štúrove,
vzoprel sa a iritovane sa opýtal „Štúrovo?”.
Prikývli sme a on nás zdvorilo opravil:
„Párkány”. Zopakovali sme „Štúrovo”,

Pohodlie ešte stále má svoje miesto pri Dunaji

pretože sa zdalo, že nás nepochopil, načo on
vykrútil hlavu a z tejto krivej polohy sa na
nás kriticky zahľadel. Mlčali sme a on prízvukoval: „Párkány”. Bývate v „Párkány”.
Jeho tvrdohlavosť nás udivovala, názov
„Párkány” sme síce poznali, ale iba v historickej súvislosti. Potom sme sa dozvedeli, že
sedemdesiat až osemdesiat percent ľudí žijúcich na južnom Slovensku sú Maďari. A preto
sa vraj mesto volá „Párkány”. Tak sme to
uzavreli, že bývame v „Párkány”.
Teraz však nastal nový problém. Keď sme
povedali, že bývame v „Párkány”, jednoznačne nás opravili na: „Štúrovo”!.
Evidentne sme natrafili na Slováka. Ten
nazýva mesto Štúrovom. Ako môžeme teda v
budúcnosti označovať miesto, ktorého sme
hosťami, bez toho aby sme si zároveň neznepriatelili ani jeden tábor? Jeden mladý diplomat, gymnazista miestnej strednej školy nám
ponúkol riešenie: Ja žijem v „Párkány-Štúrove”. Už len dúfať, že nehrá úlohu, či povieme
„Párkány-Štúrovo”
alebo
„ŠtúrovoPárkány”.
Krédo stráženia mostu
Vidíme, že na moste je čulo: využíva ho
doprava, obchod, turisti, páriky zaľúbencov,
ktorí sa na moste, na hraničnej čiare medzi
Slovenskom a Maďarskom, bozkávajú. Na
základe doterajších skúseností nie je jednoduché vyhnúť sa určitým očakávaniam o
politické zaujatie stanoviska zo strany
strážcov mostu, či teda zastupujeme vec slovenskú alebo maďarskú. My predsa
nestrážime hranice, ale most spájajúci dva
štáty. Preto sme sa rozhodli pre krédo neutrality, na ktoré sa odvolávame: „Sme neutrálni, nezávislí a nepodplatiteľní. Máme status pozorovateľov, vyjadrujeme svoje názory
slobodne a nie sme zaviazaní žiadnej strane”.
Neutralita neznamená, že nemáme názor.
Neutralita znamená, že v našom nezávislom
postavení môžeme zastávať slobodné stavisko bez oportunizmu a slobodne komentovať.
Nezastupujeme ani jednu z dvoch strán, ani
slovenskú ani maďarskú – a keď už, tak
potom obidve. Nezastupujeme ani Švajčiarsko, ale seba samých.
Porovnanie so Švajčiarskom
Tunajší život je v niektorých momentoch
podstatne iný ako vo Švajčiarsku. Vypichli
sme preto niekoľko rozdielov, ktoré sú
obzvlášť nápadné.
Priateľskosť: V porovnaní s Zürichom tu
vidíme mimoriadne veľa spokojných a
usmievavých tvárí. Ľudia sú úžasne
priateľskí, ústretoví, tolerantní, trpezliví a
nápomocní. Okrem premávky na ceste, kde
sa predháňajú, odstrkávajú, vytláčajú nadávajú si a ohrozujú sa. No, majú na seba čas a
rozprávajú sa, či je to už pri nákupoch, v
parku, alebo niekde inde. Oslovujú sa aj takí,
čo sa nepoznajú a dajú sa do reči. V Zürichu
to tak nie je. Tam je to vždy: „Prepáčte, som
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v strese, nemám čas.” Želali by sme si, aby v
Zürichu boli ľudia menej hektickí a aby mali
niečo z uvoľnenosti a ľahkosti tunajšieho
obyvateľstva.
Presnosť: So švajčiarskou presnosťou je to
takto. Ľudia vo Švajčiarsku – to je známe – sú
veľmi presní a žiaľ aj veľmi netrpezliví. Kto si
dohodne obchodnú schôdzku o 10. hodine,
tak tam stojí na minútu presne. Ani v súkromí nie je väčšia tolerancia. Kto sa dohodne
na večeru o 20. hodine, tak zvoní pri dverách
presne o 20:00. Presne, to znamená nie
neskôr ako 20:05, ale v žiadnom prípade
skôr. Kto sa objaví o dve minúty skôr, je
neslušný. Kto sa oneskorí, pošle SMS-ku:
„Prídem o dve minúty”. Mentalitu ŠtúrovoPárkány-Ostrihom si veľmi ceníme, pretože
nás šetrí pred prehnanou švajčiarskou presnosťou, ktorá vyvoláva iba nadbytočný
stres. Pri našich prvých stretnutiach v Štúrovo-Párkány-Ostrihom sme sa museli najskôr
naučiť: Kto sa dohodne na 15. hodinu, to
znamená: „prídem popoludní”. Ak sa popoludní nikto neobjaví, tak potom ani večer,
ani na druhý deň, alebo sa už neobjaví vôbec.
Nie nadarmo používajú Maďari tak často
výraz „talán”!!
Pozývanie a platenie: Tunajšia pohostinnosť to je hotová radosť! Je skvelé, že sa všetci navzájom pozývajú. Je to nekomplikované
a považujeme to za niečo mimoriadne. Vo
Švajčiarsku je to celkom iné. Dvaja, traja,
alebo viacerí priatelia sedia v reštaurácii a
každý z nich platí za seba. Ak raz niekto
zaplatí jednu „rundu” ostatným, tí buď
upadnú do komplikovaných ďakovných rečí,
alebo väčšinou dostanú kŕč a trvajú na tom,
že si zaplatia sami.
Kvalita vody: V literatúre často citovaný
modrý Dunaj sa skôr podobá na stoku. Voda
je hnedastá, mútna, zapácha. Veľmi sa čudujeme, že čarovné nivy v Ostrihome sú zasypané stavebným odpadom a sutinou za celé
kamióny. Škoda. Aj cez Zürich tečie rieka,
Limmat. A hoci sa využíva aj pre priemysel,
Limmat je taká čistá, že pri pohľade do nej z
ktoréhokoľvek mosta uvidíte až na jej dno a
tiež sa z nej pripravuje pitná voda.
Zo švajčiarskeho uhľa pohľadu si kladieme
veľa otázok napríklad: Prečo tu muži na
verejnosti močia na moste, pri hociktorom
múre, dokonca na stenu mestského úradu?
Prečo personál v potravinách necitlivo pchá a
tlačí šalát, zeleninu a ovocie do umelohmotných vreciek, ako keby to bola vata? Prečo sa
mestská zeleň zalieva každý utorok aj potom,
keď už niekoľko dní prší? Prečo nútia zamestnancov, aby vo svojom voľnom čase zadarmo
pracovali pre svojich zamestnávateľov? Prečo
je promenáda pri Dunaji v Štúrove tak macošsky zanedbaná a pod mostom nepriechodná,
keď sa odtiaľ naskýta taký čarovný pohľad na
ostrihomskú kulisu? Mohli by sme nadhodiť
ešte veľa otázok, preto kto chce, toho srdečne
pozývame, aby sme v spoločnom rozhovore
prediskutovali, čo máme rozdielne, spoločné,
dobré i zlé.
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Interpixel stavia most
Ako strážcovia mostu chceme most MárieValérie nielen symbolicky strážiť, ale aj prekonávať hranice a spájať. Preto počas nášho
pobytu v Štúrove-Párkány, za účasti školákov Slovenska a Švajčiarska, staviame „most
obrazov”. Ide o projekt s fotografiami, v
rámci ktorého deti oboch krajín budú robiť
fotky na tému „domovina” a ich práce predstavíme prostredníctvom internetu. „Most
obrazov” by mal navzájom zoznámiť deti

oboch krajín, ktoré sú od seba vzdialené
1000 kilometrov a umožniť im pohľad na
kultúru inej krajiny a iný spôsob života.
„Most obrazov” je projektom komunikácie
porozumenia národov a rozbieha sa u nastupujúcej generácie, aby mosty medzi ľuďmi
trvalo podporovali vzájomné pochopenie pre
kultúry iných národov.
interpixel
Philippe Sablonier & Eva-Maria Würth
www.interpixel.com
(Preklad: Eva Molnárová)

Pýtame sa, prečo zvierata serú na hraničné kamene

Zápis do kroniky z 9. júla 2004

Veľké ryby požierajú malé
Nevyžaduje to žiadne veľké pozorovacie
schopnosti, aby ste na moste rozoznali žltočervené tašky z umelej hmoty západného
obchodného reťazca „Billa” pochodujúce zo
Štúrova do Ostrihomu, ktoré vlečú rovnako
sivovlasí starci ako aj mladí prívrženci Hiphop-u. Skonštatovali sme, že most ako magnet priťahuje aj medzinárodných investorov.
Jadrom mesta Štúrovo vedie hlavná ulica,
naľavo i napravo je olemovaná obchodmi s
drobným tovarom, ktoré otvárajú ráno o
ôsmej a večer o piatej ich opäť zamrežujú.
Nuž ale: prichádzajú medzinárodné a medzinárodne orientované obchodné reťazce ako
Billa, Coop a iné a stavajú predimenzované
haly obklopené stovkami miest na parkovanie. Ponúkajú kompletný sortiment pod jednou strechou, takmer v každú hodinu.
Namiesto domácich výrobkov sú regály priebežne dopchávané výrobkami zo západu, a

to za západné ceny. Kto si to už len môže
dovoliť? Mimoriadne nesympatickí, ako
povestné strážne psy , ako Cerberus, sú
strážnici. Čierne maskovaní sa plichtia po
obchode a každej zákazníčke, každému
zákazníkovi poškuľujú cez plece, ako keby v
celom štáte boli iba zlodeji. Ak sa začnete po
niektorom z nákupných stredísk ponevierať,
zafixujú si vás a prenasledujú až k pokladni.
A keď ich preto oslovíte, tvária sa neviditeľne
ako džin vo fľaši a neodpovedajú.
Umiestnenie nákupných stredísk v blízkosti mostu nie je náhodné, ale aby pritiahli
zákazníkov z Maďarska. Ďalšie nákupné centrá vytlačia miestnu kultúru obchodíkov a
ochudobnia rôznorodosť. Začínajú tu viať
západné vetry za profitom, ktoré otrávia
klímu a zvýšia cenovú hladinu. Vo Švajčiarsku sa udialo to isté pred tridsiatimi rokmi:
vtedy začalo veľké vymieranie menších
obchodov, takže mestská kultúra sa ochudobnila a zákazníci majú možnosť výberu
medzi dvomi veľkými a zopár menšími
supermarketmi.

Pozvánka na stretnutie
Štvrtok, 16. septembra od 18.00 hod.
Pri Colnici 2, Štúrovo
Otvorený večer u strážcov mostu. Pozývame obyvateľov mesta na diskusiu s Interpixelom, vymeniť si skúsenosti. Radi zodpovieme otázky o Švajčiarsku a o našej umeleckej
práci. Kto má chuť, môže so sebou priniesť i niečo na jedenie a pitie.

16

Štúrovo a okolie

Párkány és Vidéke

júl–august 2004

A hídőrök első tapasztalatai
Két svájci művésznek – Eva-Maria
Würthnek és Philippe Sabloniernek (interpixel)
jutott az a feladat, hogy a Mária Valéria híd első hídőrei legyenek. Megfigyeléseiket, élményeiket, látomásaikat egy „krónikában” rögzítik. Ebben az írásban „hídépítő” munkájukkal
kapcsolatos megfigyeléseiket adják közre öszszehasonlítva az itteni életmódot a svájcival.

Mikor Párkányba jöttünk, az első dolog, ami
feltűnt a mindenhová elhelyezett hangszórók
tömege volt. Először arra gyanakodtunk, hogy
ezek még a kommunista időkből ittmaradt
vészjelzők és bizonyára már nem is működnek.
Másnap viszont, amikor a hangszóróból egy
női hang közleményeket olvasott fel – amit
nem értettünk – alaposan megrémültünk. Sürgősen bezártunk minden ablakot és ajtót, abban a hiszemben, hogy valamilyen súlyos vegyi
katasztrófa történt. Szomszédunk azonban kinevetett és felvilágosított, hogy csupán a városi hangszóró hirdet. Megnyugodtunk, de hát
nálunk Svájcban ilyen nincs. Az izgalom elmúlt
és önmagunk megnyugtatására azt gondoltuk,
hogy itt bizonyára minden a Duna ritmusát követi, amely nyugodt és gondtalan, s csak itt-ott
akasszák meg vizi erőművek, elágazások, áramlatok, amelyek olyak, akár a behajlított rétes
fonata.
Összevetve a dolgok folyását szülővárosunkkal, Zürichhel, itt bizony minden tovább tart,
lassabban történik – ha egyáltalán történik
vagy éppen egészen váratlanul. Minden nap
meglepetést tartogat számunkra bár nem vagyunk meggyőződve róla, hogy a svájci életvitel kell legyen a minta. Épp ellenkezőleg. Ám
mi svájciak vagyunk és ez azonnal érezhető értetlen tekintetünkből, amit arra a három mesteremberre vetettünk, aki műtermünk nem záródó külső ajtaját jöttek megjavítani, s ehelyett
arról igyekeztek bennünket meggyőzni, hogy
azt a fránya ajtót nem is kell megjavítani, elég,
ha ketten tolják a harmadik pedig a helyére billenti a tolózárat. Szintúgy csodálkozunk azon,
ahogy az építkezésen dolgozó munkások már
reggel kissé „mólésan” szórják szét az építőanyagokat – akár a szupermarketek elárusítónői a kezük ügyébe kerülő zöldséget.
Humor és lazítás
Nekünk, svájciaknak akkor fogy el a humorérzékünk, mikor a legtöbb emberé még megvan: a hétköznapi életben. Már jó ideje itt vagyunk, mégis csodálkozunk az itteni emberek
lazaságán. Néha pedig a kissé túlzott önbecsülésükön: hogy ugyanis minden fontos felfedezés Magyarországról származik. Ezt ugyan kétségbe vonjuk, de hozzá kell tennünk, hogy az
itteniek találékonysága felülmúlhatatlan. Világos mint a vakablak, hogy a találékonyságot az
önfenntartási ösztön vezérli. S ha valaki azzal
jönne, hogy a magyarok is feltalálták fel a helyzetkomikumot is, akkor ebben egyáltalán nem
kételkednénk. S itt értünk el az egyik kulcskérdéshez: hogy vajon Dél-Szlovákia Szlovákiához
vagy Magyarországhoz tartozik? Rázós kérdés!

Egy szakadékra bukkantunk, amelyet történelmileg értünk, de nagyon sajnáljuk. Számunkra
kevésbé fontos, hogy valaki magyar vagy szlovák – annál inkább az, hogy ember legyen,
mert születésekor senki sem választhatja meg,
hogy hová szülessen.
Párkány kontra Štúrovo
Már maga a Štúrovo elnevezés is egy politikai program. Persze ezt nem tudtuk, míg egy
magyar informatikus, aki Szlovákiában lakik,
baráságosan nem figyelmeztetett, hogy helytelenül használjuk a város nevét. Mikor ugyanis
megemlítettük, hogy Štúrovo-ban lakunk, kissé
ingerülten kérdezte: „Štúrovo”-ban? „Štúrovó”-ban – bólintottunk rá, majd hallgattunk, ő
meg lassan, kimérten hangsúlyozta: „Párkányban”. Párkányban laktok. Csökönyössége meglepett, bár a Párkány nevet a történelemből ismertük. Utána tudtuk meg, hogy a Dél-Szlovákiában élők hetven-nyolcvan százaléka magyar.
Ezért ez a város bizony Párkány. A kérdést tehát azzal zártuk le,hogy Párkányban lakunk.
Most viszont újabb gond merült fel. Mikor
egy másik alkalommal azt találtuk mondani,
hogy „Párkány”-ban lakunk, kijavítottak: „Štúrovo”-ban – vagyis egyértelmű volt, hogy egy
szlovákkal állunk szemben. Ő pedig ezt a várost Štúrovo-ként emlegette. Hogyan hívjuk
hát a jövőben ezt a várost, amelynek vendégei
vagyunk, hogy egyik tábor se orroljon meg
ránk? Egy ifjú diplomatajelölt, a helyi gimnázium diákja áthidaló megoldást javasolt: Mondjuk azt, hogy Párkány-Štúrovóban lakunk. Igen
ám, csakhogy létezik egy Štúrovo-Párkányban
variáns is és így csak reménykedünk, hogy a
sorrendből nem lesz gond.
A hídőrzés hitvallása
Látjuk, hogy a hídon élénk a forgalom, aminek hasznát látja a kereskedelem, a turisták, s a
szerelmespárok is, akik éppen a szlovák-ma-

gyar határvonalon állnak le csókolózni... Az
eddigi tapasztalatok szerint egy hídőrnek nem
könnyű politikai állásfoglalás nélkül megállnia,
azaz szlovák vagy magyar álláspontra helyezkednie. Mi azonban nem a határt, hanem a két
országot összekötő hidat „őrizzük”. Éppen
ezért a szigorú semlegesség álláspontjára helyezkedünk. „Semlegesek vagyunk, függetlenek és nem lehet bennünket lekenyerezni. A mi
státusunk a megfigyelők státusa, nézeteinket,
véleményünket szabadon kifejezhetjük, nem
tartozunk egyik félhez sem.” Persze a semlegesség nem jelenti azt, hogy nincs saját véleményünk. A semlegesség éppen azt jelenti, hogy
helyezetünkből kifolyólag szabad, mindenféle
opportunizmustól mentes álláspontot foglalhatunk el, a dolgokat szabadon kommentálhatjuk. Nem képviseljük sem a szlovák, sem a magyar oldalt, vagy ha igen, akkor mindkettőt.
Nem képviseljük Svájcot sem – csupán önmagunkat.
A Svájccal való összehasonlítás
Az itteni élete némely mozzanata lényegesen
különbözik a svájcitól. Kiválasztottunk néhány
olyan, amelyek ezt a különbséget kiemelik.
Baráti kapcsolatok: Zürichhez viszonyítva
rendkívül sok itt a mosolygós, elégedett ember.
Az emberek rém barátságosak, toleránsak, segítőkészek és türelmesek. A közúti forgalmat leszámítva, ahol van tülekedés, lökdösődés, káromkodás, kiszorítják és veszélyeztetik is egymást. Az emberek találnak egymásra időt és szívesen elbeszélgetnek. Megszólítják egymást
olyanok is, akik különben nincsenek baráti viszonyban és szóba elegyednek. Zürichben bizony ez nincs így. Ott bizony elhangzik, hogy:
„most éppen stresszes hangulatban vagyok, bocsánat, de nem érek rá”, stb. Szeretnénk, ha
Zürichben is kevesebb zaklatott ember lenne,
és többet birtokolnának az itteni emberek felszabadultságából.

Aki homokra épít, ne csodálkozzon, ha sötétedik
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Bejegyzés a krónikába – 2004. július 9.

A nagy halak felfalják a kicsiket

Ahol nincs híd, ott segít a képzelőerő

Pontosság: Svájcban az emberek – mint ez
közismert – nagyon pontosak és sajnos nagyon
türelmetlenek is egyúttal. Aki egy üzleti tárgyalást tíz órára beszél meg, az percre pontosan ott
is van. A magánéletben sincs elnézés. Akit húsz
órára hívnak vacsorára, az pontosan húsz órakor csengetni is fog az ajtón. Ez azt jelenti,
hogy legfeljebb húsz óra öt perckor, de semmi
esetre sem korábban. Ha valaki két perccel korábban jön, az illetlenségnek számít. Aki késik
SMS-t küld: „Két perccel később jövök”. A
Párkány-Štúrovo-Esztergomi emberek mentalitását nagyra értékeljük, hiszen megóv bennünket a túlzott svájci precizitástól, amely csak
fölöslegesen stresszel bennünket. Első találkozásaink alkalmával meg kellett tanulnunk,
hogy aki itt tizenöt órát beszél meg, azt úgy kell
érteni, hogy valamikor délután előkerül. Ha
nem jön meg délután sem, akkor lehet, hogy
előkerül este vagy másnap, de az is lehet, hogy
egyáltalán nem jelentkezik. Nemhiába mondják a magyarok oly gyakran, hogy „talán”.
Meghívás és fizetés: Örömteli az itteni emberek vendégszeretete! Remek dolog, hogy itt
mindenki mindenkit meghív. Ez itt olyan magától értetődő és mi ezt rendkívüli dolognak
tartjuk. Svájcban ez nem így van. Két, három
vagy több jóbarát ül egy étteremben és mindegyik maga fizeti a fogyasztását. Ha ott valaki
fizet egy kört, a többiek zavarukban görcsösen
köszöngetik, vagy erőnek-erejével ragaszkodnak hozzá, hogy ki-ki fizethesse a sajátját.
A víz minősége: Az irodalomban annyit dicsért „kék Duna” valójában inkább szennycsatornára hasonlít. Vize barnás, zavaros, bűzös.
Nagyon csodálkozunk, hogy az Esztergomot
övező csodálatos róna teli van építkezési törmelékkel, amit teherautószámra hordtak oda.
Kár. Zürichen keresztül folyik a Limmat folyócska és bár ennek vizét is használják ipari
vállalatok, mégis oly tiszta, hogy bármelyik
hídjáról lenézve tisztán látni a meder fenekét.
Ivóvizünket is innen nyerjük.

Svájci szemszögből sok kérdés adódik.
Például miért vizelnek itt a férfiak a nyilvánosság előtt a hídon, a falak tövében, akár a
városháza falánál is? Az élelmiszerbolt személyzete miért gyömöszöli érzéketlenül a
salátát, zöldséget és gyümölcsöt a műanyag
zacskókba úgy, mintha az vatta volna? Miért
öntözik a városi zöldterületet mindig keddi
napokon, akkor is, ha előtte napokig esett az
eső? A munkaadók miért kényszerítik alkalmazottaikat arra, hogy azok saját szabadidejük terhére ingyen dolgozzanak nekik? Miért van a párkányi Duna parti sétány olyan
áldatlan állapotban? Miért nem lehet a híd
alatt a töltés felé végigsétálni, pedig innen
oly csodálatos a kilátás Esztergomra? Sok
kérdést tehetnénk még fel, ezért aki akarja,
azzal szívesen vitázunk mindarról, ami nálunk más, különböző vagy éppen közös, jó
vagy rossz.
Az Interpixel hidat épít
Mint a Mária Valéria híd jelképes őrei feladatunknak tudjuk, hogy határokat íveljünk
át és összekössükk az embereket. Ezért
Párkány-Štúrovo-i tartózkodásunk alatt képekből hidat építünk Szlovákia és Svájc között, amelyeket majd diákok készítenek A
fotók témája „Szülőföldünk” lesz, a képeket
pedig az interneten keresztül mutatjuk be.
„A képek hídja” megismerteti majd mindkét
ország gyerekeit az egymástól ezer kilométernyire lévő országaikat, és betekintést enged számukra egymás kultúrájába és életébe.
A projekt a nemzetek megértését hivatott
előmozdítani az ifjú nemzedék köreiben, annak érdekében, hogy az emberek közti hidak
tartósan erősítsék más nemzetek kultúrájának jobb megértését.
Interpixel
Philippe Sablonier és Eva-Maria Würth
www.interpixel.com.
(Ford: Lukács Zsigmond)

Nem kell nagy megfigyelőnek lenni
ahhoz, hogy a városban észerevegyük a
Billa nyugati áruházlánc sárga-vörös
műanyag bevásárló szatyrait, amint a
vevők kezében átsétálnak a hídon Párkányból Esztergom felé. Ugyanúgy
megtalálhatóak őszhajú nyugdíjasok
mint a modern hip-hopnak hódoló fiatalok kezében. Megállapítottuk, hogy a
híd mágnesként vonzza a nemzetközi
beruházókat. Párkány városmagja a Fő
utca, melyet kis üzletek szegélyeznek.
Ezek reggel nyolckor nyitnak és délután
ötkor zárnak. Most jönnek viszont a
multinacionális áruházláncok, olyanok
mint a Billa és Coop, hatalmas csarnokokat építenek maguknak, melyeket
többszáz férőhelyes gépkocsiparkolókkal vesznek körül. Egy helyen kínálják a
teljes áruválasztékot a nap bármely órájában. Hazai termékek helyett a polcokon nyugati termékek tömege – nyugati árakon. Ki engedheti ezt meg magának? Rendkívül ellenszenvesek az áruházak biztonsági őrei, olyanok mint
egy-egy cerberus. Fekete öltönyben szimatolnak fel s alá az áruházban, nem
tévesztve szem elől egyetlen betévedt
vásárolót sem, úgy tekintve át vállaik
fölött, mintha ebben az országban legalábbis minden ember született tolvaj
volna. Ha csak elkezd valaki valamely
áruházban bámészkodni, máris követni
kezdik tekintetükkel és el is kísérik egészen a pénztárig. Ha valaki szól hozzájuk, látatlanba veszik, olyanok, mint a
mesebeli dzsinn a palackjában. A megszólítás válasz nélkül marad. Nem véletlenül kerültek az áruházak a híd közelébe. Céljuk a magyarországi vásárló.
A további áruházláncok kiszorítják a kis
üzletek hagyományát és sokszinűségét.
Nyugati szelek fújnak itt is, a haszon érdekében megmérgezik a légkört, felhajtják az árakat. Jó harminc éve így
volt ez Svájcban is, akkor kezdtek halódni a kisebb boltok. Szegényebb lett
ezáltal a városi kultúra és a vásárlók választhattak két nagyobb és néhány kisebb áruház közül.

Meghívó
Vámház köz 2, Párkány
2004. szeptember 16., 18.00 óra
Nyilvános esti találkozó a hídőrökkel.
Az Interpixel meghívja a város lakóit
tapasztalatcserére. Örömmel
válaszolunk a Svájcra vonatkozó
kérdésekre és beszélünk alkotói
tevékenységünkről is. Akinek van
hozzá kedve a találkozóra hozhat
valami inni és harapnivalót is!
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Kötélverés és kosárfonás Szalkán
A párkányi Szent Imre Cserkészcsapat táborozása alkalmából
a szalkai tájháznál is jártunk. Itt ismerkedtünk meg Józsa
Joachim bácsival, a kötélveréssel és kosárfonással foglalkozó 80
éves mesteremberrel. Mókával kezdődött a program, mert
mindegyikünket megtréfálta a hasbeszélő mutatványával. Figyeltük egymást, hogy milyen arcot vág majd, mikor rájön a
turpisságra. Valahogy mindenkin a meglepetés tükröződött. Így
felszabadultan kezdtünk neki a foglalkozásnak, melyet Joachim
bácsi vezetett. Megismerkedhettünk a kender mai füllel hallva
már különösnek mondható útjáról a kenderföldtől a kenderkötélig.
Valamikor minden háznál volt kenderföld, itt termelték ki a
ruhaanyagnak valót. Az elszáradt kendert két-három hétig áztatták, majd törték. Ezután a tilolás következett. Az így keletkezett tiszta kender különböző minőségű szálainak szétválasztása következett. A kócból zsákot, ponyvát, kötelet készítettek. A
kicsit vékonyabb szálakból ágylepedő, a cérnából meg ruházat,
törölköző és gatya készült.
Míg mesélt nekünk Józsa Joachim, keze alatt nőtt a kötél.
Munkáján nem látszott a fáradtság. Mondta is nekünk, hogy
mikor a mesterségét űzi, akkor mintha megfiatalodna, sőt még
dalra is fakad néha. Akkor érzi ezt az ember, amikor valamit
örömmel tesz. A kötélverést édesapjától tanulta, aki Esztergomban tanulta a szakmáját. Akkoriban két esztendeig tanulták az

inasok a kötélverés csínját-bínját. Annak idején a háziállatokat
kötélen tartották, de a lánc és a műanyag felváltotta a természetes anyagokat. Az ötvenes évektől kezdve szép lassan kiszorult
az életből a kézművesség, A kötélveréshez két fából készült V
alakú eszköz szükséges – a gajmó. Az asztalra tett nagy rakás
kócból húzta a mester a szálakat s ezeket a gajmó segítségével
pergették – sodorták össze. Így készült el a kötél egyik alkotó
része. Az elkészített kötélszálakat lefixálták. Ma már előre elkészített kócmadzaggal folyik a munka, de így az elkészített kötélnek kisebb a terhelhetősége, mint az eredeti eljárással készültnek. Alig vettük észre s a kötél máris elkészült.
Miután kézbevettük a frissen elkészült művet, nekünk is megjött a kedvünk a kötélverésre. Mialatt mi munkához láttunk
Joachim bácsi mesélni kezdett a kosárfonásról. 14 éves korában
elkerült a falujából, ahol mint szolgagyerek egy idős bácsihoz
szegődött. Itt tanult meg kosarat fonni.
Az anyagot – amiből a kosár készül – ismerni kell, mert csak
így lehet szép és tetszetős kosarakat készíteni. Október 25-én –
mikor megáll a vegetáció – kell leszedni a vadvesszőket. Egy
kosár elkészítésére körülbelül 1 kg vessző szükséges. A fűzfavesszőket lehet otthon termelni, vagy vadon szedni. A lakásba
csak megtisztított és megszámolt vessző kerül. Magyarországon
többnyire lehéjazott vesszőt használnak, amit boltban lehet
megvásárolni. A szedésnél tudni kell, hogy melyik vessző jó és
melyik nem, ezt a gyakorlott szem azonnal észreveszi. Miután
a kosár vagy az adott fonott mű elkészül, kell vele várni cirka
fél évet, míg felveszi a végleges színét, s közben megfelelő helyen kell tárolni. A bordákat mogyorófából készítik. A kosárfonás szezonja télre esik, ilyenkor száznál is több kosár készül el
a keze alatt. Nyáron meg a kötélverés adhat munkát. Persze ha
van megrendelés, mert a köteleket rendelésre, méretre kell elkészíteni. Sok kiállításon és kézműves táborban fordul meg
Józsa Joachim. Szívesen tanítja a tanulni vágyókat, s mindezt
teljesen önzetlenül és fizetség nélkül teszi. Azt mondja: „Mindenkinek van feladata a Földön, s nekem ez a küldetésem, hogy
kosarat fonjak, kötelet készítsek, és megtanítsam másokkal is.”
Közben mi is elkészültünk kötelünkkel. Nem lett olyan szép,
mint amit a mester fonott, de erős lett és használható. Többen
elhatároztuk, hogy visszatérünk tanulni a mesterhez, hogy a
következő évben mutatós és hasznos cserkészépítményeket készíthessünk saját köteleink segítségével.
Ing. Brigán Dezső

Ballag az ovi
Az óvodák mindennapjaiból felragyognak az egyes ünnepek, melyekhez szorosan hozzátartozik az óvodától való búcsúzás és az ünnepélyes tanévzárás. A Hársfa utcai óvodában
idén 28 nagycsoportos intett búcsút a kedves tanító néniknek, szakácsnéniknek, játékoknak és könyveknek. A gazdag
műsor volt a bizonyítéka annak, hogy az itt eltöltött évek
nem voltak hiábavalók. A verseket, meséket, táncokat szívélyes taps követte, ami a legnagyobb és legőszintébb elismerése az óvónénik odaadó munkájának. A gyerekek büszkén
vették át a vándortarisznyát, hiszen ők már elsősök lesznek
és a nyári szünidő után megismerik majd a számok és a betűk birodalmát. No, de milyen lenne a tanévzáró egy igazi
piknikez;s nélkül? Hát egy kicsit unalmas. Ezért a gyerekek,
szülők és tanító nénik kivonultak a fürdő területére, hogy a
hagyományos szalonnasütéssel megkezdjék a nyári üdülés és
pihenés időszakát. Bár a felhők egy kicsit eltakarták a napocskát, sőt néhány nagy csepp esővizet is küldtek a szórakozókra, ám a kis csapat nebuló nem ijedt meg egy kis dörgéstől. Az esti órákban intettek egymásnak búcsút. Hurrá,

vakáció! A nyár után az óvodát ismét felhőtlen gyermekkacagás tölti meg.
– Ági -
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95 rokov okresného súdu

95 éves a járásbíróság épülete

Uhorský snem v druhej polovici 19. storočia prerokoval
reformu štátnej justície a v rámci toho boli vytvorené okresné kráľovské súdy. Parkan ako sídlo okresného súdu v pláne
nefiguroval, nakoľko štatút okresného mesta stratil v r.
1850 v prospech susednej Mužle, preto očakávaný okresný
súd fungoval tam. Agilní predstavitelia obecnej samosprávy
v Parkani sa však nezmierili s danou situáciou a odvolávajúc sa na výhody Parkanu (ekonomicko-finančný
význam, dopravné spojenie po železnici, blízkosť Ostrihomu) začali lobovať u vtedajšieho uhorského ministra
spravodlivosti, aby sídlo okresného súdu sa premiestnilo z
Mužle do Parkanu.
Tridsať rokov márne
bojovali no v roku
1906 minister spravodlivosti súhlasil s premiestnením okresného
súdu do Parkane. Pán
minister totiž považoval vtedajší Parkan
len za obec s jednou
dlhou ulicou, ktorú len
železný most delí od
susedného
župného
mesta, teda Ostrihomu. Obecné zastupiteľstvo v Mužli v snahe
zabrániť nevýhodnému
ministerskému rozhodnutiu síce odkúpilo tzv.
Koditekov dom, ktorý
považovali za vhodný objekt na účely okresného súdu po
určitej prestavbe. Táto ich snaha ale zostala neúspešná, parkanské obecné zastupiteľstvo totiž ponúklo ministerstvu
výhodnejšie podmienky a zaviazali sa, že z vlastnej sily v
hodnote 60 tisíc uhorských korún postavia novú budovu na
námestí pred farským kostolom Svätého Imricha. Komisia
na posúdenie konkurzných návrhov vybrala za investora
Ferenca Kosíka, staviteľa z Ostrihomu, a za technického
dozorcu-kontrolóra, kráľovského inžiniera Gyula Szőcsa.
Súdne siene, kancelárie, pozemková kniha, väzenie, byt
väzenského dozorcu – všetko muselo byť postavané podľa
prísnych kritérií ministerstva spravodlivosti. A tak v r. 1908
– po skončení trhu na melóny – 6. septembra o 10.00 hod.
položili základný kameň budovy nového kráľovského okresného súdu. V priloženej zakladajúcej listine stálo: „Táto zakladajúca listina dáva na vedomie našim potomkom, že na
tomto mieste parkanská obecná verejnosť z vlastnej sily,
formou verejných daní dala vybudovať na účel kráľovského
okresného súdu, premiestneného z Mužle do Parkane budovu palácovitého typu s jedným poschodím”. Moderná,
vkusná budova nového okresného súdu bola hotová behom
jedného (!) roka. Po slávnostnom odovzdaní budovy súd
zahájil svoju činnosť 2. júla 1909. Dávny sen mesta bol splnený. Súdne pojednávania sa konali potom už v Parkani.
Okresný súd fungoval v meste až do roku 1960, pokiaľ
nebol zrušený spolu s celým štúrovským okresom. Vtedy
premenili budovu na krajčírsku dielňu, ktorá v podstate
funguje aj teraz. Skoro storočná budova bola viackrát renovovaná, nepodarilo sa ale odstrániť premokanie stien.
Budova je charakteristickou a peknou stavebnou pamiatkou
zo začiatku 20. storočia, svojim štýlom reprezentuje stavebníctvo doby. Patrí k nie príliš početným stavebným pamiatkam mesta a vzbudzuje milú, trochu nostalgickú atmosféru.

A Magyar Országgyűlésben a 19. század második felében került
végleges kialakításra a modern magyar bírósági szervezet, a királyi
törvényszékek és járásbíróságok felállítása. A tervezetben Párkány
nem szerepelt, mivel a város 1850-ben elveszítette járási székhely
státuszát, amely Muzslára került át. Így hát az oly várva várt járásbíróság is a szomszédos Muzslán jött létre. A párkányi képviselőtestület néhány agilis tagja azonban nem tudott beletörődni ebbe az
állapotba, s Párkány mezőváros kedvező feltételeit (közlekedési,
pénzügyi, Esztergom közelsége, stb.) hangsúlyozva szüntelenül ostromolta az igazságügyi minisztériumot a járásbíróság Muzsláról való áthelyezése érdekében – közel harminc éven át mindhiába. A
kedvező fordulat 1906ban következett be. Az
akkori igazságügyi miniszter végre beleegyezett
a királyi járásbíróság áthelyezésébe. Ugyanis a
miniszter úr eleddig Párkányt csak „olyannak” tekintette, ami csak „egy
utca” s a vashíd választja
el Esztergomtól a megyeszékhelytől. Muzsla község képviselőtestülete e
számára oly kedvezőtlen
döntés visszafordítása
okán rögtön ülést tartott,
melyen kimondotta, hogy
a járásbíróság jobb működése, ott maradása érdekében áldozatot készek
hozni és e végből a Koditek-féle házat a járásbíróság céljainak teljesen megfelelőnek átalakítják.
E próbálkozásuk viszont nem járt sikerrel. Ugyanis a párkányiak
az igazságügyi miniszternek ígéretet tettek arra vonatkozólag, hogy
a járásbíróság számára kb. 60.000 korona önköltségből (!) egy patinás épületet emeltetnek. E célra a Szent Imre plébánia templommal szemben található telek bizonyult a legmegfelelőbbnek. A párkányi bizottság a benyújtott pályázatok közül Kósik Ferenc ismert
esztergomi építőmester ajánlatát fogadta el és az építkezés műszaki vezetésével Szűcs Gyula királyi mérnök volt megbízva.
A királyi járásbíróság termei, irodái, a telekkönyvek helyiségei, a
fogház és a börtönőri lakás az igazságügyi minisztérium által adott
szigorú tervek alapján épülhettek meg. Miután Párkányban befejeződött a dinnyevásár, 1908. szeptember 6-án 10 órakor került sor
a „templom téren” a járásbíróság alapkőletételére. Az ünnepség
egyházi jellegű volt. Az alapítólevélben ez állt: „Ezen oklevél által
utódainknak tudtára adjuk, hogy e helyen Párkány község közönsége saját erejéből, közadó által fedezett költségen Muzsla községből Párkány községbe áthelyezett királyi járásbíróság céljára egy
egyemeletes palotaszerű épületet emeletetett”. A járásbíróság díszes, modern épülete nem egészen egy év (!) alatt készült el, s az átadás napján 1909. július 2-án kezdte el működését az új intézmény.
A párkányiak számára végre teljesült a régi álom. Ezentúl már Párkányban folytak a bírósági tárgyalások, születtek a különféle ítéletek.
Városunkban a járásbíróság egészen 1960-ig, a párkányi járás
megszűnéséig működött. Ezt követően a megüresedett bíróság
épületében varrodát létesítettek, amely máig működik. A 95 éves
épületet többször felújították, ám a falak újra és újra benedvesedtek, s az eredmény sajnos szemmel látható.
Mindezek ellenére az egykori bírósági épület a 20. század elejére
oly jellemző, kifejező építészeti stílusnak köszönhetően napjainkig
megőrizte az akkori kor hangulatát és tagadhatatlanul a 95 év elteltével is városunk egyik legjellegzetesebb építményei közé tartozik.

Zostavil: Mgr.art. Roland Cucor
(Preklad: Lukács Žigmund)

Összeállította: Mgr.art. Cucor Roland
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Fesztiválvárosi képeslap
Amit ebben az évben láthattunk és megélhettünk Esztergomban a nyár folyamán, az minden eddigi várakozásunkat felülmúlta. Szerencsés választásnak bizonyult a helyszínek megválasztása. A tematikus fesztivál hétvégék (mediterrán fesztivál,
bor és krumplifesztivál, stb.) a Kis-Duna sétányon rendkívül sikeresek voltak, a nagyszínpad előadásai a Mindszenty réren
valahányszor teltházasak. A színpad felett a kivilágított Vár
panorámája egyszerűen lenyűgöző volt. A Várhegy rendezvényei pedig igazi felfedezésnek számítottak. A programok pedig
szívet-lelket gyönyörködtetőek, s még az égiek is kedveztek a
monstre rendezvénysorozatnak. Nem valószínű, hogy van ehhez fogható fesztiválváros a széles környéken.
Esztergom történelmét, hagyományait mindenki ismeri, a távolról érkezők azon kívül, hogy megcsodálják impozáns építményeit, egész nyáron színvonalas előadások, programok részesei lehetnek. A nyári fesztiválrendezvények csúcspontját a
négynapos Szent István napi ünnepségek jelentették. Ahhoz,
hogy ez megvalósulhasson profi csapatmunkára volt szükség.
Stiglmayer Gábort, a fesztivál fő műsorszervezőjét kérdeztük.
– Egész nyáron nyüzsgött a város, minden hétvégén fesztivál,
jobbnál-jobb programok. Tudjuk, hogy másfél hónap állt rendelkezésére, hogy mindezt megvalósítsák.
– Így igaz, viszonylag kevés idő állt rendelkezésünkre, ahhoz
hogy egy programrendszert készítsünk a nyárra. A szűkös idő
ellenére sikeresen működött minden, ami a munkatársaim nélkül nem jöhetett volna létre. Mindegyikük maximális teljesítményt nyújtott, szívüket-lelküket is bele tették, ezért köszönettel tartozom nekik. A cél, amit kitűztünk magunk elé, olyan
hogy azért érdemes megtenni mindent. Ezt nem csak én és a
mögöttem álló csapat gondolja így, hanem a város is. A fesztiválok nagyon jól kiegészítették az Ünnepi Játékok programját.
A programok lebonyolításában több száz ember vett részt.
Emellett minden hazai rendezésben történt, egyetlen olyan céggel sem álltunk kapcsolatban, amelyik nem esztergomi lett volna. Mindent helyi vállalkozások, cégek végeztek. Azt hiszem,
hogy aki akarta, az jól érezhette magát a városban, s aki idejött,
itt is akart maradni.
Hozzá tartozik a dologhoz, hogy az egyes rendezvények esetében óriási kockázatot vállaltunk A Palmetta Gyermek és Játékfesztivál esetében például, hiszen mikor meghirdettük, nem
tudtuk, hogy a bmx-versenyre, a mesemondásra, vagy az evezőversenyre lesz-e jelentkező, de óriási tömeg érkezett. Nem tud-

Stiglmayer Gábor

tuk azt sem, hogy a borfesztiválra mennyien érkeznek majd kiállítani. Végül a régió tizenkét településéről, negyven borász érkezett, a fesztivál hangulata pedig önmagáért beszélt.
– A nyári rendezvények fénypontja volt a négynapos Szent
István napi ünnepségsorozat.
– A helyszín adottságaira építettük az egész programsorozatot. A rendezvények során felállított díszletek történelmileg
csak Esztergomhoz tartoznak. Ez egy történelmi ünnep és nincs
jobb hely az országban, mint Esztergom, hogy ezt megvalósítsa. Államalapító Szent István királyunk szentté avatásának időpontjában tartjuk ezt az állami ünnepet, amelynek lényege:
megünnepelni azt, hogy vannak hagyományaink, szilárd alapjaink, amit a történelem viszontagságai között is meg tudtunk
őrizni. Ez jelzi, hogy virágzik a magyar kultúra és ezt meg kell
ünnepelnünk. Az idei Szent István napokon olyan minőségű
előadások és programok voltak, amelyek egyedülállóak Magyarországon. Már a környezet is kiemelkedő. Az Erzsébet
park, a mesterségek terével, és a népművészeti árusokkal, a KisDuna sétány, a Várhegy és a Duna, ahol az első ízben megrendezett nemzetközi tűzijáték verseny került megrendezésre. Az
előadások központja pedig a Mindszenty-téren volt.. Augusztus
19-én a Magyar Tekerő Zenekar, valamint a Folkestra zenekar
lépett fel, amelynek Paja Bea az énekese. Ő énekelte az athéni
olimpia nyitódalát pár nappal az ünnepség előtt. Másnap délelőtt az 55 tagú Budapesti Énekes Iskola kara énekelt gregorián dalokat az Esztergomi Kódexből.. Ehhez hasonlóra még
nem volt példa Esztergomban, de úgy gondolom, hogy Szent
István királyunk emlékéhez ez volt a legméltóbb esemény, mert
Esztergom a magyar egyházi zene központja volt. Nagy élményt jelentett még 20-án délután a Budapest Táncegyüttes:
Csipkerózsika című műsora. A táncjáték olyan fergeteges látványt nyújtott, amit még szintén nem láthattunk itt. Őket követte a Téka Együttes, Magyarország egyik leghíresebb zenekara, továbbá Sebő Ferenc, aki fogalom a magyar népzenében.
Közkívánatra fellépett a Ghymes zenekar is, amely ismét nagy
tömeget vonzott. A könnyedebb műfajokra vágyók is találtak
maguknak megfelelő kikapcsolódást. Fellépett itt a világzenét
játszó Anselmo Zenekar, Roy és Ádám, az esztergomi könnyűzenét pedig a Szépülő Városközpont képviselte. 22-én délelőtt
az Ifjú Muzsikás zenekar, majd a Kecskés együttes, este pedig a
Cotton Club Singers részesítette feledhetetlen élményben a közönséget.
A vízivárosi program mellett a Várhegy déli oldalán zajlottak
az Esztergomi Várhegy Regéi. Ennek során minden valóságosan megtörtént, az emberek itt nem fellépnek, hanem tesznek
valamit. Például volt íjásztalálkozó gyerekeknek és felnőtteknek, vagy hallhattunk krónika részleteket is, de nem előadásképpen, hanem cselekményszerűen. Idén is megrendeztük a városrészek vetélkedőjét, amelyben a tavalyi győztes – a párkányi
csapat – idén is derekasan helytállt. (A tavalyi arany mellé egy
bronzot gyűjtöttek be – a szerk). Itt mindenki önként, csak a
részvétel öröméért szerepel és ez nagyszerű dolog. Az ő versenyük mellett a Várhegyen a Táncos Magyarok c. műsorával lépett fel a Magyar Állami Népi Együttes, akik középkori magyar
táncokat mutattak be, s ez egy igazi világszínvonalú produkció.
– Eddig a Széchenyi tér volt a rendezvények központja, idén
pedig a Mindszenty tér és a Várhegy.
– Esztergom a várat, a várost és a templomot jelenti. Mindhárom egy jelkép. A város jelképezi a lakosságot, a dolgozókat,
a templom az imádkozást és a kultúrát, a vár pedig a harcosokat és a hagyományokat. A Szent István napok célja, hogy ezek
mind megjelenjenek, hogy az emberek és az ide érkezők lássák,
hogy milyen sok mindenünk van, milyen sok minden van itt
egy helyen. És ne csak lássák, de vegyenek is részt benne, hogy
igazi élményekkel kötődjenek ehhez a városhoz.
Gál Kata

2004. július–augusztus
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Testvérvárosi találkozó Bruntálban
A párkányi önkormányzat 2003. szeptembere óta testvérvárosi kapcsolatot ápol a hozzávetőleg 17 500 lelket számláló észak-morvaországi Bruntállal. Legutóbb hattagú delegációnk tagjaként június 18-20-án vehettem részt e sziléziai helység városnapi ünnepségsorozatán. Rajtunk kívül ott
voltak a többi testvérvárosok küldöttségei is – a német
Büdingen, az olasz Castellarano, a lengyel Opole és a litván
Plungé képviselői is.
Bruntál Észak-Morvaországban, a lengyel határtól 24,
Ostravától 70 km-re a Jeseníky hegység nyugati kapujában,
festői környezetben fekszik. A Párkány és Bruntál közötti
437 kilométernyi távolságot öt és fél óra alatt tehetjük meg.
A várostól 60 kilométerre észak-északnyugati irányban a
mintegy 500 négyzetkilométer kiterjedésű Jeseníky hegyvonulat, vadakban gazdag erdői, számos üdülő, síelésre alkalmas terep és sífelvonó található. A Jeseníky legmagasabb
csúcsa a Praděd (1492 m). Az idei városi napokra cseh barátaink gazdag kulturális programot állítottak össze. Volt
sörsátor, táncverseny és sokféle szórakozási lehetőség.
Büdingen és Bruntál polgármestere a két testvérváros barátságának megpecsételése jeléül egy hársfacsemetét ültetett el
Bruntál egyik általános iskolájának parkjában.
A polgármesterek szerint e testvérvárosi találkozóknak
megvan a létjogosultságuk. Egy-egy ilyen két-háromnapos
együttlét tovább mélyíti a különböző országok helységei közötti barátságot. Reményeik szerint e kapcsolatok oda fejlődhetnek, hogy a jövőben nemcsak a polgármesterek vezette delegációk, hanem az említett városok polgárai, családok találkozhatnak majd nem hivatalosan egymással.
Oravetz Ferenc

21

Štúrovo a okolie

Kamenná hora
V začiatočnej fáze obnovy Mosta Márie Valérie bolo potrebné z dna Dunaja odstrániť všeličo: ruiny mosta, pozostatky
vojenského materiálu, výbušniny a pod, čo nebolo ľahkou úlohou. Potom bolo treba prehĺbiť koryto – čo zase bol dlhotrvajúci proces. Firma Povodie Dunaja vybagrovala z koryta
niekoľko desaťtisíc ton štrku v záujme zabezpečenia plynulej
plavby. Desaťtisíce ton štrku ale niekde bolo treba aj uložiť.
Štrkový náklad našiel miesto pri celulózke – a tak dunajské
pobrežie získalo ďalšiu raritu: umelú „kamennú horu”. Terén
je náročný a prístup na „kamennú horu” nie je ľahký. Keď sa
to však podarí, odmenou je nezvyčajná panoráma.
(c)
(Preklad: Lukács Žigmund)

A kőhegy
A Mária Valéria Híd újjáépítésének első szakaszában történt
a Duna fenekén található régi hídroncsok, háborús maradványok, robbanóanyagok eltávolítása. Ezt követte a folyómeder
mélyítése, amely hosszas folyamat volt, ugyanis a Povodie
Dunaja cégnek több tízezer m3 kavicsot kellett a mederből kitermelnie, mindezt a zavartalan hajózás érdekében. Ám a kavicsot valahová el is kellett szállítani. A kőrakományok végállomása a párkányi papírgyár mellett található Duna-part egy
jelentős szakasza volt. Kő követ követett, míg végül létrejött
egy hatalmas „kőhegy”. Az igényes terep miatt a kőhegyhez
csak körülményes lehet eljutni, ám akinek ez mégis sikerül,
annak egy lenyűgöző látványban lesz része.
(c)

Partnerské stretnutie v Bruntáli
Samospráva mesta Štúrovo udržiava partnerské vzťahy s
moravským Bruntálom od septembre minulého roka. Toto
severo-moravské družobné mesto má 17 500 obyvateľov.
18. až 20. júna tohto roku som mohol byť členom delegácie, ktorá sa zúčastnila na slávnostnom stretnutí
družobných miest tohto sliezskeho mesta. Okrem nás,
šiestich Štúrovčanov boli tam predstavitelia ďalších partnerských miest, a to z nemeckého Büdingenu, z talianskeho Castellarana, z poľského Opole a litovského mesta
Plungé.
Mesto Bruntál sa nachádza na Severnej Morave, vzdialený od poľských hraníc 24 a od Ostravy 70 km. Je akousi
prírodnou bránou pohoria Jeseníky. 437 kilometrovú
cestu sme absolvovali pohodlne za päť a pol hodín. Od
Bruntálu smerom na sever až severovýchod na rozlohe asi
500 štvorcových kilometrov sa rozprestierajú Jeseníky, s
množstvom rekreačných zariadení a lyžiarskych dráh.
Najvyššia hora Jeseníkov je Praděd (1492m). Na
Bruntálske mestské dni pripravili naši českí priatelia v
tomto roku bohatý program. V stanoch ponúkali viaceré
sorty piva, usporiadali tanečnú súťaž a ďalšie zábavné programy. Primátori Büdingenu a Bruntálu na znak priateľstva
zasadili malú lipku v parku jednej základných školy.
Podľa mienky primátorov družobné styky medzi mestami
majú svoje opodstatnenie. Takéto trojdňové stretnutia
ďalej prehĺbujú priateľstvá medzi mestami jednotlivých
krajín a je nádej, že postupne z týchto kontaktov vzniknú
priateľské styky nielen medzi jednotlivými delegáciami, ale
aj medzi občanmi a ich rodinami na neoficiálnej úrovni.
F. Oravetz
(Preklad: Lukács Žigmund)

Ister-Granum Fesztivál harmadszor
Az Unióhoz való csatlakozásunk első évében a népművészeti
fesztivál megnyitója három nyelven: magyarul, szlovákul és németül hangzott el. A háromnapos rendezvény pergő ritmusban valósult meg. Üresjárat nem volt. A rendezvény az a kultúrák együttélésének szép példája volt. A különböző népművészeti csoportok
mellett a Pinoccio Bábcsoport és az Aranysólyom Lovagrend érdemel külön említést, amely párbeszédre késztette a gyermeksereget. A műsor mellett a kézművesek portékáiban gyönyörködhettünk. A királyvárosban Szent István intelmei a gyakorlatban élnek
a 21. században is. Minden vihar és nehézség ellenére itt együtt és
békében kell élnünk. A környezetet ízléses sátorszerű építmények
tették hangulatossá. Elmondható, hogy az idei Ister Granum Fesztivál tartalmas és kiválóan szervezett rendezvény volt.
Hajtman Kornélia
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Investície za vyše 20 mil. eur sú prvým krokom k zvýšeniu výroby papiera

Kappa Štúrovo varí polocelulózu po novom
Počas najdlhšej odstávky v histórii podniku (17 dní), ktorá skončila v júni, bola vo firme aplikovaná nová technológia varenia
polocelulózy. Úpravou prešli výrobné a technologické zariadenia na
prevádzkach Várňa, Regenerácia, Linka zberového papiera a
Papierenský stroj č. 3. Pribudla aj nová čistička odpadových vôd s
najväčším anaeróbnym reaktorom v strednej Európe (výška 26 m).
Odstávkových prác sa zúčastnilo 1 726 ľudí z 59 externých dodávateľských firiem. Akcia je prvým krokom na výrazné zvýšenie objemu výroby flutingu (papier na zvlnenú vrstvu vlnitých lepeniek).
Zámer výraznejšie akcelerovať objem výroby začal silnieť po
vstupe koncernu Kappa Packaging do štúrovskej firmy (máj 2001).
Potenciál súčasného papierenského stroja č. 3 ukazuje, že v budúcnosti (približne v r. 2007) môže štúrovská papiereň vyrábať 300 až
320 tisíc ton flutingu za rok. Tridsaťročné skúsenosti s výrobou
papiera (zač. výroby flutingu v Štúrove v r. 1974), výhodná geografická poloha blízko rastúcich trhov stredovýchodnej Európy, i priaznivá dopravná infraštruktúra sú ďalšími argumentami v prospech
rozvoja výroby papiera v Štúrove. Myšlienka využitia tohto potenciálu našla podporu vo vedení Kappa Packaging a táto podpora bola
v medzinárodnej spolupráci zadefinovaná ako projekt dlhodobého

Zmodernizované výrobné priestory slávnostne otvoril prezident Kappa
Packaging Frits Beurskens (vľavo) za účasti predstavenstva koncernu a
veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovenska Laurenta Stokvisa

rozvoja SK300. Projekt má dve časti – modernizačnú a rozvojovú.
Modernizačná fáza si vyžiadala náklady vyše 20 mil. eur. Rozvojová
fáza bude nasledovať po modernizačnej a vyžiada si ďalšie investície
niekoľko desiatok mil. eur. Po realizácii prvej časti projektu SK300
sa výroba zvýši zo súčasných 180 tis. ton na 195 až 200 tis. ton flutingu za rok.
Jedinečná technológia v Európe
Podstatou novej technológie „Soda AQ” (sóda-antrachinón) je
vylúčenie siričitanu sodného z varného procesu polocelulózy, čo
znižuje dopad na životné prostredie a predlžuje životnosť technologických zariadení. Zavedenie varného procesu „Soda AQ” v Kappa
Štúrovo, je prvá aplikácia tohto druhu v Európe. Túto technológiu
zatiaľ využíva približne 15 papierní v USA a v Kanade.
Výhodou novej technológie je i možnosť naďalej využívať čerstvé
vlákna (vlákna drevnej hmoty). Súčasne sa vďaka novej technológie
výrazne zredukuje environmentálna záťaž, nakoľko úniky SO2
(oxid siričitý) do ovzdušia boli zastavené, pričom podstatne menšie
je aj zaťaženie čističky odpadových vôd, čo umožňuje kvalitnejšie
čistenie vôd.
Zároveň s touto úpravou technologických zariadení Kappa Štúrovo buduje 6 závodov na zber, triedenie a lisovanie zberového papiera, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po Slovensku (Bratislava,
Trnava, Nové Zámky (presnejšie Bajč), Žilina, Poprad a Košice).
Prvý z nich bude otvorený začiatkom septembra v Bajči. Závody
vytvorené v spolupráci so spoločnosťami zaoberajúcimi sa odpadovým hospodárstvom v regiónoch budú triediť zberový papier podľa
jednotlivých tried vlnitá lepenka, novinový (zmiešaný) papier a
biely (kancelársky) papier. Zberový papier v triedach vyhovujúcich
pre Kappa Štúrovo, sa bude spracovávať v Štúrove, zvyšné triedy sa
budú spracovávať v ostatných výrobných kapacitách celulózovopapierenského priemyslu na Slovensku. Tento projekt si vyžaduje
investíciu 2 mil. eur, ktoré vkladá Kappa Štúrovo, a.s.. Príspevok
Recyklačného fondu vo výške 1,1 mil. eur je dotáciou na projekt,
triediacu linku, lisy, manipulačnú techniku a mostové váhy.
Kappa Štúrovo je najväčším spracovateľom zberového papiera na
Slovensku, dnes ročne spracuje až 120 tisíc ton tejto suroviny. Viac
zberového papiera bude firma potrebovať v súvislosti s rastom objemu výroby flutingu.
(text a foto: rks)

Figyelemreméltó fejlesztés a papírgyárban
A simalemezgyártó részleg (Lepenkáreň) idei bezárása után,
ami hozzávetőleg 150 ember munkahelyének megszűnésével
járt – jó hír, hogy májusban és júniusban figyelemreméltó fejlesztést hajtottak végre a holland kézben lévő papírgyárban. 20
millió eurót meghaladó ráfordítással modernizálták a fluting
gyártását.
A beruházás valójában a 2004. májusáig alkalmazott technológia módosítását eredményezte. Az eredeti semleges kémhatású, szulfitos eljárással készült félcellulóz előállítását a faapríték
úgynevezett nátron lúgos – nátron karbonos feltárása váltotta
fel. Ennek a környezetbarát gyártási technológiának legjelentősebb hozadéka abban rejlik, hogy a vegyszer-regenerálás kapcsán nem keletkezik melléktermékként az ideggázként is ismert
kénhidrogén és nem keletkeznek a vízben élő halak és más élőlények veszélyeztetettségét okozó különböző kéntartalmú vegyületek, amelyek a biológiai szennyvíztisztítás ellenére is részben szennyezték a környezetet és a Duna vizét. A másik nem elhanyagolható szempont a kénhidrogén és a kénvegyületek kiküszöbölésének köszönhetően az acélszerkezetek és a más fémekből gyártott technológiai berendezések jelentős mértékű

korróziójának visszaszorítása. Így a vegyszer-regeneráló berendezések karbantartása kevesebb ráfordítást igényel. Értesüléseink szerint az SK300 néven ismert tervezeten belül megvalósult
környezetbarát és egyben termelésnövelő fejlesztés beváltotta a
hozzá fűzött reményeket és nagyjából évente 200 ezer tonna
fluting előállítását teszi lehetővé. A Kappa multinacionális vállalat keretén belül az SK Szlovákiára utal, a 300 pedig évi 300
ezer tonna papír előállítására, vagyis a tervezet célkitűzés szerint az eredetileg évi 150 ezer tonna papírgyártásra alkalmas
papírgépet és a papírgépet kiszolgáló félcellulóz és hulladékpapír előkészítő részleget néhány éven belül évi 300-320 ezer
tonna papír előállítására tennék alkalmassá.
Azon túlmenően, hogy a tárgyalt, ésszerű és megalapozott
gyártási technológia módosítása a holland tulajdonos számára
majd jelentős nyereséget eredményez, a fejlesztés másik nyertese a régió lakossága. 2004. júniusától ugyanis a párkányi papírgyárban megszűnt a kénhidrogén (részben a kéndioxid) levegőbe történő kibocsátása, a környezet és a Duna vizének kénvegyületekkel történő szennyezése.
Oravetz Ferenc
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Bencze Zsolt a Monte Rosa fekete-fehér napjairól
Lapunkban már tudósítottunk arról,
hogy egy esztergomi és párkányi alpinistákból álló csoport az uniós csatlakozás alkalmából arra vállalkozott,
hogy meghódítja Európa országainak
legmagasabb csúcsait. A legutóbbi
csúcsratörésen a párkányiak nem voltak jelen, az esztergomiak viszont katartikus élményeken estek át. Erről vezetőjüket, Bencze Zsoltot kérdeztük.
– Kedden indultatok, szerdán itthon
már azt hallottuk: két magyar fiatal
meghalt épp a Monte Rosán. Hogyan
történt?
– Az idei júliusi expedíciónk nem állt
szerencsés csillagzat alatt, mert szponzoraink nem voltak, az időjárás-előrejelzés sem kecsegtetett sok jóval, és a
csapat párkányi tagjai sem tarthattak
velünk, így egy kicsit megbomlott a jól
összeszokott egység, de bizakodva érkeztünk meg Alagna Valsesia-ba, a
Monte Rosa lábához. A hegyre indulásunk előtti napon hallottuk mi is a szomorú hírt, hogy négyen életüket vesztették a Castor megmászására tett kísérletük során, de arról nem volt tudomásunk, hogy volt-e köztük magyar nemzetiségű. Ez az eset kétségtelenül rányomta bélyegét a hegyen töltött napjainkra, és azt sem mondhatom, hogy
nem okozott szorongást bennünk, de
amit ezek után éltünk át odafent, 4300
méteren, az semmihez nem fogható! A
3647 méteren lévő Gniffeti menedékházat minden nehézség nélkül értük el,
persze azt tudtuk, hogy az út nehezebbik része a magasság és az oxigénhiány
miatt 4000 m felett vár ránk.
– Milyen idő volt fent és mennyi idő
alatt értétek el a csúcsot?
– A menedékházból reggel hat körül
indultunk, mind a négyen elég jól éreztük magunkat. Persze egy kis fejfájás
volt, de ebben a magasságban ez nem
szokatlan, és általában hamar elmúlik.

Havazásban, ködben és szélben másztunk egy-két órát, majd amikor elértük
a négyezer méteres magasságot az idő is
egyre jobb lett. Csapatunk egyetlen női
tagja, Koppány Krisztina rosszullétre
hivatkozva úgy döntött, inkább visszafordul (véleményem szerint bölcsen,
hisz ő így is megdöntötte a saját magassági rekordját azzal, hogy négyezer méter fölé jutott!). Jó tempóban haladtunk fölfelé, immár csak hárman, majd
amikor elértük a 4300 méteres magasságot, bekövetkezet az, amit az ember
csak a filmekben lát. Szemünk láttára,
tőlünk alig 100 méterre lezuhant egy
mentőhelikopter! A pilóta volt-e a hibás, vagy a szél miatt, nem tudjuk, tény,
hogy a helikopter hátsó farok-része nekicsapódott a jeges hegyoldalnak, a gép
füstölve húzott el a fejünk fölött, majd
becsapódott a mintegy kétméteres frissen hullot hóba. Megpróbáltunk a körülöttünk lévő hegymászókkal, hegyivezetőkkel a lehető leggyorsabban a
géphez sietni, de ez ilyen magasságban
ez nem olyan egyszerű. A helikopteren
öt utas volt, akkor még mindenkit élve
találtunk, de az látszott, hogy sérüléseik súlyosak. Nagy szerencséjük volt a
vastag, friss hóval. Ez az eset ismét
megrázott bennünket lelkileg, de a közeli csúcs látványa erőt öntött belénk,
így tovább mentünk. 4400 méteren
Benyik Tamás is úgy döntött, inkább
visszafordul, már nagyon fázott a lába,
nem akart kockáztatni. A Monte Rosa
csúcsát – amelyen az olasz és a svájci
zászló lobog, hisz ez a két ország közötti határpont – délután kettőkor értük el
Sándor Mihállyal. Egy jó fél órát tartózkodtunk a csúcson, majd este hat
után visszaérkeztünk a többiekhez.
– Terveztétek a Matterhorn megmászását is. Milyen arcát mutatta?
– Igen, szerettük volna elérni a csúcsát. De Európa szerte nagyon változatos volt az időjárás, nagyon sok eső

esett, ami ezekben a magasságokban
havazást, ebből kifolyólag számunkra
lavinaveszélyt jelentett. 3600 méterig
jutottunk fel, már csak 800 méter választott el a csúcskereszttől. Mivel ezt a
szakaszt csak stabil időjárási feltételek
mellett ajánlatos megmászni, hallgattunk a hegyivezetők tanácsára. A hegy
ugyanis megvár bennünket... De nagyon jó volt közelről látni, figyelni,
ahogy él, a hatalmas északi falán végigszáguldó kő– és hólavinák tekintélyt
parancsoltak ennek a gyönyörű piramisnak!
– Mikor indultok ismét, és hova?
– Még nem tudom, a csapat még nem
ült össze, hogy értékeljük, kielemezzük
ezt a túránkat, de új tervek mindig születnek, hisz ez a mozgatórugónk. A végső állomás mindig az önismeret, a saját
lelki és fizikai határaink keresése. A hegyek a segítőink ehhez!
Örülünk, hogy újra itthon beszélgethetünk. Gratulálunk!
(abc) Az Esztergom és Vidéke alapján

Zsolt 4200 méteren

Kézművesek randevúja Szalkán
A múlt évekhez hasonlóan idén is Dikácz Zsuzsannának köszönhetően került megrendezésre a szalkai kézműves tábor,
amelyen mintegy 90 bentlakó vagy bejáró csemete vett részt,
ami meglepően nagy szám.. Sokféle kézműves foglalkozással ismerkedhettek meg a gyermekek és gyönyörű alkotások születtek. Kipróbálhatták a szövést, kötélfonást, nemezelést, batikolást, megismerkedhettek a makramé, a csuhézás, a gyöngyfűzés
fortélyaival, továbbá a mézeskalácskészítést, a szalvétatechnikát, kosárfonást. Örömmel vettek részt az agyagozásban, üvegfestésben, hímzésben is. Készítettek sókerámiából különböző
állatkákat, tárgyakat. Szárazvirágból pedig képeket és babákat..
Az oktatók különböző helyekről érkeztek. Szalkán egyre több
oktató, de érkeztek többen Esztergomból, Párkányból és

Ógyalláról is. Jelentős részüket Polgár József, az EsztergomSzentgyörgymezei Olvasókör vezetője biztosította.
A táborozók persze ismerkedtek a faluval is. A Vox Iuvenilis
szalkai ifjúsági énekkar dalokkal örvendeztette meg őket. A táborozók Németh Péter Mikola: Magyarságunk Európában c.
előadását hallgathatták egy alkalommal, míg máskor a kémendi Vasvirág tánccsoportot köszönthették. Tábortűz mellett beszélgetések és különböző játékok zajlottak. A focicsatákból a lányok sem maradtak ki. Reméljük mindenki pozitív élményekkel távozott és csak a jóra emlékezik. Köszönet a támogatóknak, és mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a tábor
létrejöttéhez. Jövőre ismét találkozunk.
Soós Éva
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A PÉNZÜGYEKRŐL SOSEM KÖNNYŰ DÖNTENI, de sokkal kellemesebb, ha nyugodt, kényelmes körülmények között tehetjük.
A ČSOB mindig időt szán Önre. Összeülünk, és együtt keressük
a pénzügyi szükségleteire a legjobb megoldást, továbbá tanácsot
adunk. Oldja meg pénzügyeit kényelemben.
ROZHODOVANIE O FINANCIÁCH NIE JE VŽDY JEDNODUCHÉ, ale
býva oveľa príjemnejšie, ak sa môžete rozhodovať v pohode
a pohodlí. V ČSOB si pre vás nájdeme čas. Spolu si sadneme nad
optimálne riešenia vašich finančných potrieb a poradíme vám.
Riešte svoje financie v pohode.

Tel.: 036/757 70 20, fax: 036/752 23 03
e-mail: sturovo@csob.sk
hétfő-csütörtök – pondelok-štvrtok: 8.00-17.00
péntek – piatok: 8.00-16.00

www.csob.sk
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KÉNYELMES PÉNZÜGYEK
FINANCIE V POHODE
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Za Štúrovo bez ambrózie

Parlagfűmentes Párkányért

Počiatočná, jarná alergénová záťaž rastlinného pôvodu je už za
nami. Neminie nás však obdobie babieho leta, kedy bude kulminovať peľový útok burín, t.j. pliagy, neposkytujú-ce žiadne pozitívum, pre ktoré by si zaslúžili „zmilovanie” patriace hoc i alergénne výz-namným stromom nášho regiónu: brezám, platanom,
lipám, ale i topoľom a vŕbam.
Konať v záujme znižovania peľovej koncentrácie burín a tráv je
zvlášť naliehavý úkol ochrany životného prostredia, v ktorom ide
o udržanie fyzického zdravia, ale zároveň aj o uchovanie pozitívneho, činorodého pocitu z estetického
vzhľadu obývaných častí mesta a jeho okolia.
Z burín silne alergénnych, peľujúcich v období
babieho leta (august-september), za-slúžia si
mimoriadnu pozornosť štyri druhy vzájomne
podobných palín, zachvacujúcich celú
Európu. O nebezpečenstve palín svedčí to, že
sa stáva predmetom zdravotnej politiky viacerých štátov. V susednom Maďarsku bol v záujme úspešnosti boja proti ambrózii zriadený
par-lamentný výbor „Za Maďarsko bez ambrózie” („Parlagfűmentes Magyarországért”), ktorého úlohou je koordinácia protiambróziového
ťaženia štátu a samospráv, včetne tvorby a
rozdeľovania významných finančných zdrojov.
V bezprostrednom okolí nášho mesta sa
ambrózia spravidla húfne nachádza najmä na
týchto miestach: v okolí areálov polikliniky a
učilišťa smerom k Dunaju, v niektorých
neudr-žovaných záhradách u Dunaja, zanechané plochy ulice Sobieskeho, smerom ku Kiosku, lúky a pasienky za Vadašom, divoké skládky, z nich najmä areál bývalej tehelne, okraje ciest. Vo vnútri mesta sú to: prístavný breh, neusporiadaný areál novej školy, ale i súkromné „zeleninovo-okrasné”
záhradky pri domoch.
Účinné zásahy proti ambrózii:
– Postrek totálnym herbicídnym prípravkom na nevyužívaných
pozemkoch, optimálny čas jún,
– Kosenie, prvá kosba máj, druhá júl.
– Vykopanie s koreňmi, čím sa zabráni opätovnému uchyteniu
trvalých druhov v ďalšom roku.
V rozpočte nášho mesta na ničenie ambrózie verejných priestranstiev je opäť vyčlene-ných 100 tis. Sk, vďaka čomu sa alergénna záťaž ambrózie nezvyšuje. Avšak k tomu, aby sa ona
zmierňovala, je potrebná súčinnosť všetkých občanov, a z nich v
prvom rade vlastníkov po-zemkov.
Nuž teda, priložme ruky k dielu a postarajme sa, aby táto pliaga nadobro zmizla z nášho meste a jeho okolia! Starajme sa o svoje
prostredie – postaráme sa o zdravie a znesiteľnejší život v Štúrove!
Pre seba, pre deti, pre vnukov, pre všetkých !

A kezdeti tavaszi allergén terhelés, melyet a növények váltanak ki, már mögöttünk van. Vár bennünket viszont a „vénasszonyok nyara”, amikor csúcspontjukat érik el a különböző gyomok és gazok virágporai. Ezek nem érdemelnek „kíméletet”, hiszen semmi hasznuk. Nem úgy, mint a tájainkon
található nyírfák, platánok, hársfák, de topolyfák és fűzfák is,
amelyek bár növelik az allergén terhelést – hasznuk mégis felülmúlja a kárukat. A környezetvédelem időszerű feladata a
gyomok és fűfélék pollen koncentrációjának mérséklése, hisz mindannyiunk fizikai
erőnlétéről van szó. S arról is, hogy megőrizzük mindannyiunk kellemes közérzetét és városunk lakott területeinek, közvetlen környezetünknek kellemes esztétikai
hatását.
Augusztusban és szeptemberben a parlagfű négy faja érdemel figyelmet. Ezek
gyakorlatilag már egész Európát ellepték.
A parlagfű veszélyességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az ellene vívott
harc az egészségügyi politika szerves részévé vált. A szomszédos Magyarországon
meghirdették a „Parlagfűmentes Magyarországért” akciót, melynek célja, hogy az
állam és az önkormányzatok tevékenységét összhangolja, beleértve a nem csekély
anyagi ráfordítást.
Városunk közvetlen környezetében a parlagfű tömegesen a következő helyeken fordul
elő: a poliklinika és szaktanintézet területén a Duna irányába, néhány gondozatlan Duna-parti kertben, a Sobieski-utca elhagyott telkein, a Kioszk irányába, a
Vadas mögötti réteken, egyes illegális szemétlerakóhelyeken
– főleg a volt téglagyárnál, az utak szegélyein. A városban –
a kikötő, az új iskola rendezetlen területe, de az egyes lakóházak „zöldjei” is.
A parlagfű elleni hatásos intézkedések:
– A felhasználatlan telkek totális gyomírtózása júniusban.
– Kaszálás – májusban, ill. júniusban.
– A növény gyökereivel együtt való kiásása, ami megakadályozza következő évi szaporodását.
Városunk költségvetésében a parlagfű irtására százezer korona van elkülönítve. Ezzel meg lehet gátolni a a parlagfű terjedését – de visszaszorítására minden polgártársunk, főleg a
telektulajdonosok összefogására van szükség.
Fogjunk össze, törődjünk vele, hogy ez a gyomnövény
mindörökre eltűnjön városunkból és környékéről! Törődjünk környezetünkkel, egészségünkkel! Legyen Párkányban
gyermekeink, unokáink számára jobb élet!
J. Slabák

Labdarúgótorna Szalkán
Július 4-én immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Hagyományos Nemzetközi Ipolymenti Labdarúgó Torna.
A rendezvényen öt Ipoly-menti település labdarúgó csapata
vett részt: Helemba, Leléd, Szob, Letkés és Szalka csapatai.
A tornát évente rendezik meg a résztvevő községek valamelyikében. Idén Szalkára került a sor. A szervezésben nagy részt
vállalt a szalkai sportszövetség az önkormányzat támogatásával.
Az egésznapos küzdelem végén az idei kupát Szalka csapata
nyerte el. Természetesen az első helyen csak egy csapat végezhetett, de a többiek sem távoztak üres kézzel. Minden részt-

vevő csapatot serleggel jutalmazták a rendezők, valamint kiosztották a legjobb góllövőnek, játékosnak és kapusnak járó
díjakat is, amelyeket Szalka polgármestere Valašek Árpád
adott át. A nap folyamán a jó hangulatról zenével, étellel és
itallal gondoskodtak.
Sem a csapatok, sem a szurkolók nem távoztak csalódottan
a rendezvényről, hiszen egy szép vasárnapot töltöttek el a
sport jegyében. Ezúton mondunk köszönetet a következő támogatóknak: szalkai szövetkezet, M&M Pékség, szalkai Községi Hivatal, letkési Polgármesteri Hivatal, Meleg Béla,
Limotti-Izrael Edit. Köszönjük.
Kotoláči Noémi
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Az allergiáról

O alergii

Az allergiás megbetegedések napjainkban a lakosság egyharmadát sújtják. A gyermekek körében ez az arány még
nagyobb és egyre növekszik. Ma talán nincs is család, ahol
az allergia nem ütné fel a fejét. Az allergia a szervezet eltúlzott reagálása bizonyos környezetünkben fellelhető
anyagokra. A szervezet immunrendszere „megjegyzi” az
allergén anyagokat és különféle ellenanyagokat hoz létre.
Az allergiás betegeknél azonban az immunrendszer eltúlzottan reagál és így allergiás reakcióról beszélhetünk. Az
allergia gyakran öröklődik, ezt a hajlamot atopiának nevezzük. A veleszületett allergia a környezeti hatásokra jelenik meg, az allergén anyagok fertőzést idézhetnek elő. A
gyermekeknél ez a kockázat fokozottabb, ha mindkét szülő allergiás.
A legismertebbek a felső légutak allergiás megbetegedései – ilyenek pl. a szezonális(széna)nátha, az asztma, melyeket a virágporral szembeni érzékenység vált ki, az atkák,
különböző penészfajták, állati eredetű allergén anyagok.
További allergiát kiváltó okok lehetnek a rovarcsípések, az
egyes élelmiszerek vagy gyógyszerek is, valamint a bőrön
megjelenő allergiás tünetek. Tudnivaló azonban, hogy az
ember óriási mennyiségű környezeti ingerre reagálhat és
allergiás tüneteket a szervezet bármelyik része kiválthat.
Például az ekcéma tünetével kezelt gyermekeknél életük 35 évében asztma vagy szénanátha is kialakulhat.
Az allergia gyógyítása és kezelése szakember-immunoalergológus feladata, fontos azonban, hogy már a kezdődő
tüneteket a körzeti orvos is felismerje és a beteget allergológiai szakvizsgálatra beutalja. A gyógykezelés több fázisú.
Elsőként az allergén anyaggal való kapcsolatot kell megszüntetni, ez azonban nem könnyű, hisz a virágpor, a por,
az atkák léteznek.
Ilyenkor legalább az allergén anyagokat kell felszámolni.
Így a gyomnövények, a parlagfű, az aranyvessző előfordulási területeit, azokat rendszeresen kaszálni kell – még virágzás előtt. A lakásokban a por, az atkák és a penészfajták
elleni védekezés fontos. Gyógyításkor a beteg érzékenységét kell megszüntetni, az okot kiváltó allergén kiszűrésével
és immunoterápiával (allergén vakcinálás). A többi gyógyszer a tüneti kezelés megszüntetésére szolgál (antihistamin,
asztmánál a görcsoldó, stb.) vagy pedig megelőző kezelés
gyanánt – gyulladásgátló anyagként (kortikoszteroidok,
stb.). a gyógymód minden esetben egyéni, a gyógyszerkombinációkat mindig szakorvossal kell megbeszélni.
Az allergiás betegségek kezelésekor a legfontosabb az öngyógyítás. Ha ugyanis a beteg elhanyagolja egészségét, a
rendszeres kezelést, nem hallgat orvosa tanácsára, akkor a
gyógymód nem lehet sikeres.

Alergické ochorenia postihujú v súčasnom období viac ako
tretinu populácie. U detí je tento podiel ešte väčší a stále narastá. Dnes už neexistuje rodina, ktorá by vo svojom bezprostrednom okolí nemala alergika. Alergia je neprimeraná a nevhodná
reakcia organizmu na niektoré látky, s ktorými sa väčšina z nás
stretáva vo svojom prostredí. Imunitný systém si skúsenosť zo
stretnutia „zapamätá” a vytvára si špecifické protilátky. U alergika však imunitný systém na bežné podnety a neškodné látky
reaguje neprimerane a vzniká alergická reakcia. Alergia je veľmi
často dedičná – táto predispozícia sa označuje ako atopia.
Vrodená alergia sa potom objavuje v závislosti od vplyvu prostredia (prítomnosti alergénov, infekcie a pod.). Riziko objavenia sa alergického ochorenia u dieťaťa je vyššie, ak sú obaja
rodičia alergici.
Hlavnými a najčastejšími alergickými prejavmi sú alergické
ochorenia dýchacích ciest– ako sú sezónna a celoročná alergická nádcha, alergická priedušková astma – ktoré sú najčastejšie
spôsobené precitlivelosťou na peľ rastlín, na roztoče, plesne a
zvieracie alergény. Ďalšími formami alergií sú reakcie na bodnutie hmyzom, potravinová alergia, lieková alergia a rôzne
kožné alergické prejavy. Je však potrebné vedieť, že človek môže
reagovať na obrovské množstvo podnetov a alergické prejavy sa
môžu týkať akéhokoľvek orgánu tela. Napríklad až u polovice
ekzematických detí v prvých 3-5 rokoch života sa môže vyvinúť
astma, alebo alergická nádcha.
Diagnostika a liečba alergií patrí do rúk odborníka – imunoalergológa, dôležité je však, aby lekár prvého kontaktu príznaky rozpoznal a včas pacienta na alergologické vyšetrenie odoslal. Liečba má niekoľko možností. Prvou úlohou je vylúčenie
kontaktu s alergénom. To však nie je vždy možné (peľ, prach,
roztoče...), vtedy je nevyhnutné znížiť výskyt alergénov v okolí
na minimum, event. sa vyvarovať pobytu na miestach, kde sa
alergén vo zvýšenej miere vyskytuje. Pomáhajú tomu aj úpravy
plôch s vysokým výskytom burín (paliny, zlatobyľu, ambrózie...) a tráv a ich pravidelným kosením ešte pred ich kvitnutím.
V bytoch je potrebné zníženie prašnosti, výskytu roztočov a
plesní.
V liečbe je cieľom znížiť precitlivelosť pacienta na príčinný
alergén a to špecifickou imunoterapiou („alergénovou vakcináciou”). Ostatné lieky sa používajú na potlačenie príznakov
(antihistaminiká, uvoľňovače pri astme...), alebo pôsobia preventívne (protizápalové lieky – napr. kortikosteroidy). V
každom prípade by mala byť liečba šitá na mieru každého alergika. Jej kombinácie s alternatívnou medicínou by mal pacient
vždy skonzultovať s lekárom.
Najdôležitejším faktorom v procese starostlivosti o alergický
organizmus je „selfmanažment” – starostlivosť o seba. Pokiaľ sa
pacient nestará o svoje zdravie sám, neposlúcha rady lekára a
zanedbáva pravidelnú liečbu, nikdy nedosiahne úspech.

MUDr. Száraz Norbert
(Ford.: Lukács Zsigmond)

MUDr. Norbert Száraz

Falunap Nánán
Második alkalommal került sor Falunap megrendezésére
Nánán. Csakúgy mint tavaly, most sem csak a sima szórakozás volt a fő célja az egynapos programnak, de a jövőre nézve
is nagy jelentőségű volt, mivel hivatalosan is aláírásra került a
partnerkapcsolatokról szóló szerződés az anyaországi
Tiszanána településsel. A Nána nevű falvak találkozójára minden évben sor kerül, tavaly mi fogadtuk az öt település küldöttségét az idén, pedig Kisnána volt a vendéglátó. Az idei ünnepség a képviselőtestület ünnepi ülésével kezdődött, amelyen jelen volt Duray Miklós, parlamenti képviselő, valamint
Láng Judit, a Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetségének I. titkára. Az együttműködési szerződést Matuska Zsu-

zsanna és Tóth József, a két település polgármesterei írták alá.
Utána a párkányi mazsorettek kíséretében ünnepi felvonulás
keretében vonultak a futballpályára a vendégek s a falu népe,
ahol gulyásfőző verseny volt az attrakció, majd kultúrműsor,
amelyben a nánai kicsik és nagyok szrepeltek. A rendezvény
társrendezője az érsekújvári Regionális Művelődési Központ
volt, az ő jóvoltukból lépett fel a zselízi Kincső néptánccsoport. Nagy sikere volt a Csemadok párkányi színjátszó köre
zenés műsorának. A program reggelig tartó bállal fejeződött
be. A helyszínen Duray Miklós dedikálta a „Hazától a nemzetig” című legújabb könyvét.
Dániel Erzsébet
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Évadzárás az Esztergomi Várszínházban
Színházszerető– és látogató embernek Párkányban nem igazán kell bemutatni az Esztergomi Várszínházat, hiszen évrőlévre biztosítja számára az igényes nyári szórakozás lehetőségét,
az ún. könnyű műfajtól a legmélyebb mondanivalójú drámáig,
reneszánsz komédiától Villon verseken és zsidó, latin vagy ír
(zenés, gasztronómiai) nemzetiségi esteken át egészen a (mesés,
bábszínházas) gyermekelőadásokig. És ami nagyon fontos, ebben a színes kavalkádban aktívan megjelennek úgy a magyarországi, mind a határon túli színtársulatok. Az évadzárás alkalmából beszélgettem Horányi Lászlóval, a Várszínház művészeti vezetőjével.
– A párkányi színházpártoló közönség csak három éve, a híd
megnyitása óta tud részese lenni a Várszínház csodálatos forgatagának. Mikor indult útjára ez a nyári színházi seregszemle?
– Büszkén mondhatom, hogy a Várszínház immár több, mint
másfél évtizede nyitogatja a kultúra virágait az ősi várfalak kapuján. Bizony a hagyomány az, ami egyensúlyban tart bennünket ennyi év óta. Jól esik kimondanom, hogy itt, Esztergomban
már igazi hagyománnyá vált, hogy júniustól, ahogy fényesednek
a nappalok és rövidülnek az éjszakák, a Várhegyen a legváltozatosabb műfajú előadások várják a színházszerető közönséget.
– Mi a feladata egy művészeti vezetőnek a Várszínházban?
– A művészeti vezető feladata – többek között – a pénzek előteremtése, az egyes programok bebiztosítása és levezénylése.
Ebben természetesen segítenek a munkatársak és a kuratórium.
– Említette, hogy a Várszínház még a múlt rendszerben kezdte meg működését. Nem okozott ez annak idején zavart egykét, a kultúráért „felelősséget” érző elvtárs fejében?
– Abban az időben bizony előfordult, hogy nem egy politikust
győzködni kellett a megvalósítás érdekében. Ma már ilyen gondunk nincs, hisz minden politikus világosan látja, hogy ebben
azért politikai tőke is megjelenik. Egy ilyen fesztivál létrehozásában ma már inkább az anyagiak előteremtése a legfőbb feladat.
– Kik azok, akik az anyagi feltételek előteremtéséhez hozzájárulnak?
– Az idei évadban a Várszínház támogatói a Magyar Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Esztergom Város Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat voltak.
– A színház repertoárján a legváltozatosabb darabokkal, műsorokkal találkozhatunk. Ez egy tudatos koncepció eredménye,
vagy a véletlen hozza így?
– Mivel nálunk a legszélesebb érdeklődésű közönség jelenik
meg, nekünk őket kell kielégíteni. A műfaji sokszínűség tehát
egy tudatosan vállalt koncepció végterméke. Mint a Magyar Játékszíni Társaság elnöke, feladatom a határon túli professzioná-

lis/állami magyar színházak képviselete Magyarországon és az
EU-ban egyaránt. Az a történelmi esemény, amely 2004. május
1-től Magyarországot is uniós tagállamként jelöli, igazolja és
erősíti várszínházunk törekvéseit. Így nálunk rendszeresen fellépnek, bemutatkoznak határon túli művészek, színházak is, bizonyságot téve ez által is egy egységesebb, sokszínű, egyszerre
európai és magyar kultúra létezéséről. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy fellépési lehetőséget biztosítunk az öntevékeny csoportok számára is „Vár a színhely” címszó alatt. A Várhegy
deszkái így már három éve tanúi az esztergomi és a határon túli amatőr színpadok hagyományos találkozójának. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez egy 21. századi népszínház, szabadtéri formában.
– Mely csoportokat „Vár(t) a színhely” az idei évadban?
– Idén a Dobó-gó Színpad, a Franka Színkör és a Mozdulat
Táncművészeti Egyesület Esztergomból, Szlovákiából pedig az
ebedi, nánai és szőgyéni színjátszók kaptak bemutatkozási lehetőséget.
– Az idei közönség tanúja lehetett egy kortárs szerző, Kiss
Csaba: A dög című darabja előadásának, mely magyarországi
ősbemutatónak számít. Lányregény két részben – ez állt a műsorfüzet előszavában...
– Igen, a kortárs magyar drámairodalom legjobb alkotásainak
bemutatkozási lehetőséget biztosítani – tudatos felvállalása ez a
színházunknak, hisz a nagy klasszikusok is kortársak voltak egyszer. A darab rendezője, a Jászai-díjas Pinczés István gyakran
vállalja mai szerzők műveinek színrevitelét, mert egyre nagyobb
a közönség érdeklődése irántuk, és nem utolsósorban a szakma
is értékeli az effajta tevékenységet. Az említett darab talán azért
is aratott akkora sikert, mert a látszólag egyszerű szerelmi háromszög cselekménye a valóságos élet igaz cserepeiből áll össze
drámai művé. Egyébként az Esztergomi Várszínház és a Kecskeméti Katona József Színház közös produkciójaként került bemutatásra, melyet a televízió is rögzíteni kíván, így a nagyközönség számára is elérhetővé válik majd.
– Milyen tervek, milyen elvárások foglalkoztatják ma az Esztergomi Várszínház művészeti vezetőjét az elkövetkező színházi évadokra nézve?
– Nincs okunk a változtatásra, tehát a színház koncepciója
ugyanaz marad a jövőben is, mint eddig. Művészi hitvallásként
mondom, hogy ma minden művészettel foglalkozó embernek a
magyar kultúra egységében kell gondolkodnia. Az európaiság
mai értelmezése számomra azt jelenti, hogy mindenek előtt a
Kárpát-medencében élő magyarok kerülhetnek egyetlen nagy
kulturális egységbe és tiszta szívemből kívánom minden kedves
nézőnknek, hogy ennek az összetartozásnak a felemelő pillanatait élje át előadásainkon.
Juhász Gyula

Régészeti séta
Mint köztudott városunk legrégebbi műemlék jellegű építményei a korai barokk stílusú római-katolikus Szent Imre plébániatemplom (1701) és a később emeltetett plébánia épülete.
Vajon előzőleg milyen típusú és küllemű épületek voltak a mai
Párkány területén. A történelmi leírások, a haditudósítók jelentései, az utazók feljegyzései, a korabeli metszetek, régi térképek
ábrázolásai alátámasztják a párkányi Kakathvár erőd, s annak
palánkfalain belül található épületegyüttes (parancsnoki épület,
lakóházak, török mecset, kaputorony, istállók stb.) létezését.
Az ősi párkányi település a véres csaták, tűzvészek, árvizek,
fosztogatások, járványok, stb. következtében többször is elpusztult, de szerencsére mindig újjászületett. Az idők során a
katonai erősség épületeinek alapjai sem tűnhettek el teljesen
nyomtalanul. Például a híres párkányi csata (1683. október 9)
után a török felett győzelmet aratott keresztény sereg a palánk-

várat az első sikertelen ütközetből származó óriási lengyel veszteségek miatt gyújtotta fel. Így sok minden a tűz martalékává
vált, másrészt viszont sok minden kiválóan konzerválódhatott.
Sajnos mindmáig nincsen egyetlen tárgyi bizonyítékunk sem az
említett vár létezéséről. A régi településről származó, a föld mélyén nyugvó műtárgyak, leletek némán váratnak magukra, hogy
egyszer mesélhessenek elődeink létéről. Volt ugyan egy időszak, amikor a régészeket komolyan foglalkoztatta a párkányi
vár létezésének ténye ám az ásatások terén érdemi előrelépésről nem lehet beszélni. A jövőben a lehetséges kutatási területek, a feltárás helyeinek beazonosításához nagy segítséget jelentenének a próbafúrások, szondázások, légifelvételek, stb. Bizonyára idővel a vár létével kapcsolatos kérdésekre is ismerni fogjuk a választ. Végre fény derülhetne a vár titkaira.
(c)
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Szponzor híján is derekasan

Vytrvalo aj bez sponzorov

Először pont egy éve találkoztunk, ezért csak reménykedtem,
hogy a testépítő lány megismer majd, de barátságos mosolya láttán a félelmem elillan. Žok Patrícia pontosan emlékszik rám.
Két Euróba-bajnokság után és egy világbajnokság előtt beszélgetünk. Én érdeklődőn, ő kissé csalódottan. Történt ugyanis,
hogy az első EB-n nem jutott a döntőbe, kiszorult a legjobb ötösből. A Tariván megrendezett versenyről, ahol egyesben indult,
szárnyaszegetten kellett hazajönnie. Ő, a maga roppant mértéktartó, józan hangján csak annyit mond, bizony jóval többet várt.
Dobogón lett volna a helye, ismerték el egybehangzóan ott kinn
Portugáliában is. Én is ezt hallottam, mikor előzetesen informálódtam, de a zsűri a fene tudja miért, úgy tűnik lepontozta. – Pedig most tényleg minden jól ment, ilyen jó formában talán még
sohasem voltam – sóhajt egyet rezignáltan. Pedig a kezdet sikerrel kecsegtetett, szlovák bajnok lett, ezzel szerezve jogot az indulásra, sőt egy nappal a júniusi „muszkliprópa” előtt edzője még
azt sem zárta ki, hogy a kontinens legjobbja lesz. A végét ismerjük, jóllehet csak egyetlen ponttal lemaradva, de hatodikként térhetett vissza. A budapesti Európa-bajnokságon már sokkal sikeresebben szerepelt. Párosban vágott neki, ezüstérem lett a vége.
– Pedig csak kétszer gyakoroltuk el a koreográfiát – újságolja
büszkeséggel. A különbség itt is a lehető legkevesebb, mindössze
egyetlen pont volt. Ám hiába az EB ezüst, anyagilag jelentékeny
áldozatvállalásra kényszerül, aki „testet akar építeni”. Szponzor
híján pedig egyre megterhelőbb. Noha óriási szüksége lenne rá,
egyetlen kivételtől eltekintve (Leboc Melinda), sehol egy bőkezű
sportbarát. – S a cikk amit, legutóbb írtam, az sem segített, azóta
sem jelentkeztek?– kérdezem. A válasz bizony nem. Ne legyen
igazam, de minduntalan az volt a balsejtelmem beszélgetésünk
alatt, mintha a találkozásunk óta eltelt egy év múltán némi csömör, egykedvűség redőzné homlokát. E még most is kétségkívül
tettre kész, ambiciózus sportoló, mintha időlegesen belefáradt
volna a mindennapok gondos megszerkesztettségébe, a sematikus edzésprogram diktálta kényszerű lemondásokba. A tervszerű, következetes életrendbe, amely évente 10 hónapját minden
szempontból behatárolja. Abba, hogy étrendje csaknem kizárólag csirkemellből áll. – A portugáliai fiaskó azért nagy pofon
volt, az ilyet, ugye nem könnyű feldolgozni? – kérdem tőle. Elismeri, hogy csakugyan elbizonytalanodott. Szerintem mindenki
ismeri ezt az érzést. Amikor valaki megalapozottan, teljes joggal
áhíthatja a sikert, okkal bizakodhat. Rendszerint ilyen szituációban, amilyen gyarló az emberi természet, akarva-akaratlan beleképzeljük magunkat a diadalba. Elképzeljük, tán tucatnyi módozatban is, amint a sikerélmény bekövetkeztének mámoros pillanatát átéljük majd. S ekkor csalódni kényszerülünk, a miértekre
pedig nincs válasz. Lett légyen apró sikertelenség, megrázó kudarc, a földi halandók többsége elkeseredik. Mindannyian határozatlanná válunk, önbizalmunk, magunkba vetett hitünk megbicsaklik. Én megértem Patríciát. Maga sem tudja pontosan az előírtaknak megfelelően hány száz kilométert futott, vagy mennyit
markolta gépiesen erőlködve a súlyzógépeket, görcsösen hajszolva a sikert. Rajta nem múlott semmi, teljesítőképessége legjavát
nyújtotta. A sportemberek utólag visszanézve könnyen elvesztegetett, haszontalannak tetsző órák ezreinek hihetik a felkészüléssel töltött időt. Hiszen a cél, a mozgatórugó, minden kínlódás
hajtóereje teljesületlenül maradt. Ő is állítja, nehéz volt újfent
motivációt találni, ami ösztönzőleg hathat a folytatatásra. – Ekkoriban arra is gondoltam, hogy feladom, abbahagyom az egészet – vallja be töredelmesen. Persze a kesergés csak ideig-óráig
tartott, ma már gőzerővel készül a világbajnokságra. Újfent van
cél miért futni kora hajnalban az egyik tömbház lépcsőházában.
– Mit gondolsz, amikor majd felhagysz a versenyzéssel, lesz
legalább még egy EB ezüst a vitrinedben?– kérdem kicsit kihívóan. – Szerintem egy EB arany – vágja rá dacosan. Ebben maradtunk.

Stretli sme sa pred rokom. Cítil som si neistý, či ma znovu
spozná, ale jej priateľský úsmev bol jasným dôkazom, že ma
spoznala. Patrícia Žoková si ma pamätá. Po dvoch majstrovstvách Európy a pred majstrovstvami sveta v body buildingu.
Ja, ako fanúšik, ktorý sa zaujíma o jej osud, ona trochu sklamaná. Na prvých ME sa do finále – medzi piatich najlepších –
nedostala. Z ME na Tarive, kde štartovala medzi jednotlivkyňami prišla domov sklamaná. Teraz už je odmeraná a sebakriticky poznamená, že sama očakávala od seba viac. Tam, v
Portugalsku všetci svorne tvrdili, že jej miesto by malo byť
medzi najlepšími, ale porota – čert vie, prečo – nedala dostatočný počet bodov. – Bola som vo forme ako nikdy predtým –
vzdychá rezignovane. Na začiatku išlo všetko hladko. Stala sa
majsterkou Slovenska a tak získala právo na štart, ba deň pred
odchodom na veľkú skúšku svalov jej tréner nevylúčil ani
možnosť, že sa stane najlepšou na kontinente. Ako to dopadlo
– už vieme. Stratou jediného bodu sa vrátila ako šiesta.
Na ME v Budapešti jej už šťastie žičilo. Štartovala vo dvojici
a získala striebornú medailu. – To napriek tomu, že choreografiu sme stihli precvičiť len dvakrát – vraví neskrytou hrdosťou.
Inak rozdiel v bodovaní aj tu bol len minimálny – jeden-jediný
bod. Márne ale striebro z ME, človek, ktorý chce venovať svoj
život body bildingu musí materiálne obetovať veľa. Bez sponzorov je to ešte ťažšie, ale okrem jedinej Melindy Lebocovej –
po nich ani chýru, ani slychu.
– Nepomohol ani článok, ktorý som naposledy napísal?
Sponzori ani odvtedy sa neobjavili? – pýtam sa. – Nie, nepomohol ani článok – znie krátka odpoveď. Počas pohovoru mám
pocit, že po uplynutí roka sa vygenerovala u nej určitá trpkosť.
Táto vždy ambiciózna, činorodá športovkyňa akoby bola stratila aspoň prechodne chuť do života, ako reakciu na monotónnosť každodennej driny a jednotvárnosť tréningu, na zrieknutia, ktoré vyžaduje tento šport počas desiatich mesiacov roka.
Veď jej jedálny lístok sa skladá skoro výlučne len z kuracích
prsienok.
– Fiasko v Portugalsku znamenalo určite poriadnu facku? –
pýtam sa. Sama priznáva, že v tej letargii ozaj niečo je.
Podľa mňa tento pocit pozná každý človek. Keď niekto túži
po úspechu reálne a právom, ľudská nátura je už taká, že sama
pred sebou premietne vytúžený úspech ako skutočnosť. Ba
vieme si predstaviť ten vytúžený úspech v rozmanitých formách.
A potom príde sklamanie, ale odpoveď na otázku prečo,
neprichádza. Ten neúspech môže byť aj celkom malicherný, ale
sklamanie z toho je na celý život. V takom prípade my,
smrteľníci strácame chuť do života. Strácame sebadôveru, staneme sa neistými. Chápem Patríciu. Ani sama presne nevie,
koľko stoviek kilometrov zabehla, koľkokrát a aké ťažké železné kotúče zdvihla a ako kŕčovite naháňala úspech. Dosahovala
maximum výkonnosti. Sami športovci v retrospektíve mnohokrát považujú pretrénovaný čas za zbytočnú námahu, čo obetovali na svedomitú prípravu. A to preto, lebo úspech – pružina
všetkej námahy – sa nedostavil. Aj Patrícia tvrdí, že je veľmi
ťažké si nájsť novú motiváciu, takú, ktorá bude pohnútkou
ďalšej námahy.
– Myslela som vtedy, že to zanechám, zanechám všetko – priznáva. Samozrejme táto chvíľa slabosti trvala len určitý čas.
Teraz sa už plnou parou pripravujem na majstrovstvá sveta.
Zase mám prečo trénovať, behať na schodoch jedného paneláku.
– Čo si myslíš, keď zanecháš aktívnu činnosť, budeš mať ešte
jedno striebro na ME? – pýtam sa trochu provokatívne.
– Podľa mňa to bude zlato z MS – odpovedá.
Na tom sme sa dohodli.

Kadarkai Endre

Endre Kadarkai
(Preklad: Žigmund Lukács)
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2. – A muzslai Bors bábcsoport fellépése Dunaszerdahelyen a
XXIX. Dunamenti Tavaszon.
3. – A párkányi Csángáló gyermek színjátszócsoport fellépése
a XXIX. Dunamenti Tavaszon. A Batta Jolán rendezte Tojásmese nívódíjat kapott.
– A Párkányi Képzőművészkör kiállítása Nagymaroson.
4. – Elhunyt Tihanyi Ferenc (84) plébános.
5. – A Stilla Pectus fellépése az Ózdi Nemzetközi Kórustalálkozón.
– A párkányi Szent Imre Cserkészcsapat fogadalomtétele a
római katolikus templomban.
– Varjos koncert és táncház a VMK nagytermében.
6. – A köbölkúti járási folklórfesztiválon szerepelt a Szivárvány énekkar és a Varjos zenekar. Este a Fogi Színház előadta a Mária főhadnagy című operettet.
– Štúrovo – Trnava B 3:0 (kont.) A vendégek nem érkeztek
meg a bajnoki labdarúgómérkőzésre.
7. – Hajnalban tűz ütött ki a piactéren. Két elárusító bódé a
teljes árukészlettel porrá égett.
8. – A Vénusz bolygó átvonulása a Nap előtt. Az ilyen csillagászati jelenség kb. 120 évenként látható.
– A városi galériában megnyílt a Liszt Ferenc Művészeti
Alapiskola végzős növendékeinek munkáiból készült kiállítás.
10. – Köbölkúton brutális gyilkosság áldozatává vált Sz. Tímea
(29), aki 1993-1998 között szerepelt a párkányi Csemadok
Színkör produkcióiban.
11. – Balassi Bálint nyomában címmel kiállítás nyílt az Ady
Endre Alapiskolában.
– A VMK nagytermében került megrendezésre az V. Kuckó
bábfesztivál. Több mint 800 óvodás és kisiskolás nézhette
meg a muzslai Bors, a hetényi Tabita, az érsekújvári
Pinokkió, a nyergesújfalusi Pinocchió és a házigazda Kuckó
bábcsoportok előadásait. A fesztivált a Párkány és Vidéke
Kulturális Társulás rendezte.
12. – A Szivárvány Énekkar Dorogon vendégszerepelt.
13. – Zlaté Moravce – Štúrovo 1:0 (0:0) a III. labdarúgó liga
Nyugat-szlovákiai csoportjának zárófordulójában. Csapatunk az 5. helyen végzett.
15. – A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola diákjainak munkáiból nyílt kiállítás a városi galériában.
18. – Goldoni: Mirandolina című vígjátékával szerepelt a Nánai
Színjátszócsoport Komáromban a 41. Jókai Napokon.
19. – A Budapesti Tébláb Művészeti Iskola műsora a Vadas termálfürdőben.
23. – A városi galériában megnyílt a Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület tagjainak munkáiból készült kiállítás.
– Beiktatták tisztükbe az első „Hídőröket” az újonnan megnyílt Hídőr-házban. A nemzetközi művészeti projekt első
két résztvevője Eva-Maria Würth és Philippe Sablonier svájci művészek.
24. – Civil börze a VMK nagytermében a régió civil szervezeteinek, kulturális-közművelődési egyesületeinkek és polgári
társulásainak részvételével.
26. – Füstifecskék és Krisz Rudi koncert a köbölkúti szabadtéri
színpadon. – X. Falunap Kisújfalun – ünnepélyes Faluház és
emlékszoba avatással.
– A nánai falunapon többek között fellépett a Párkányi Csemadok Színkör „Tűzpiros virág” című sláger összeállításával.
27. – Ünnepi képzőművészeti táborzáró Helembán. Fellépett a
Kisbojtár gyermek néptáncegyüttes.
– Ipolyparti randevú Szalkán.
30. – A Vadas termálfürdőben ünnepélyesen üzembe helyezték
Szlovákia első hullámmedencéjét.

2. – Vystúpenie bábkového súboru Bors z Mužle na XXIX.
festivale Podunajskej jari v Dunajskej Strede.
3. – Vstúpenie detského divadelného súboru Csángáló na
XXIX. festivale Podunajskej jari v Dunajskej Strede.
Súbor bol ocenený cenou poroty za kvalitný herecký
výkon.
– Výstava Štúrovského klubu výtvarníkov v Nagymarosi.
4. – Zomrel farár František Tihanyi (84).
5. – Spevokol Stilla Pectus vystupoval v Ózde na medzinárodnom stretnutí spevokolov.
– Prísaha Skautského oddielu Svätého Imricha v r. kat.
kostole.
– Koncert kapely Varjos vo veľkej sále MsKS.
6.– Na okresnom folklórnom festivale v Gbelciach účinkovali aj spevokol Szivárvány a kapela Varjos.
– Štúrovo-Trnava B – 3:0 (kont.) Hostia sa nedostavili.
7. – Nadránom bol požiar na trhovisku. Úplne zhoreli dva
drevené domčeky aj s tovarom.
8. – Prechod Venuše pred Slnkom. Takýto hviezdny úkaz
možno pozorovať približne raz za 120 rokov.
– V mestskej galérii bola otvorená výstava z prác absolventov Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta.
10.– V Gbelciach sa stala obeťou brutálnej vraždy Tímea
Sz. (29).
11.– Pod názvom „Po stopách Bálinta Balassiho” bola
otvorená výstava na Základnej škole Endre Adyho.
– Vo veľkej sále MsKS sa konal V. bábkarsky festival
Kuckó. Viac ako 800 detí sledovalo predstavenia skupín: Bors (Mužla), Tabita (Chotín), Pinokkió (Nové
Zámky), Pinocchió (Nyergesújfalu) a domáceho Kuckó.
12.– Spevokol Szivárvány účinkoval v Dorogu.
13.– Zlaté Moravce-Štúrovo 1:0 (0:0) – v záverečnom kole
III. futbalovej ligy, skupiny Západ. Naše družstvo ukončilo súťaž na 5. mieste.
15.– V mestskej galérii bola otvorená výstava z prác žiakov
Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta.
18.– Nánanskí divadelníci vystupovali na 41. Jókaiho
dňoch v Komárne, kde uviedli Goldoniho hru:
Mirandolina.
19.– Program Umeleckej školy Tébláb z Budapešti na termálnom kúpalisku.
23.– V mestskej galérii bola otvorená výstava z diel členov
spolku výtvarníkov z Nagymarosu.
– Prví „Strážcovia mostu” boli slávnostne uvedení do
svojej funkcie. Prvými účastníkmi medzinárodného
umeleckého projektu: sa stali švajčiarski umeleci EvaMaria Würth a Philippe Sablonier.
24.– Zástupcovia občianskych združení, kultúrno-vzdelávacích spolkov a civilných organizácií nášho regiónu
rokovali vo veľkej sále MsKS na prvej civilnej burze.
26.– Skupina Füstifecskék a spevák Krisz Rudi účinkovali
na amfiteátri v Gbelciach.
– V Novej Vieske z príležitosti X. obecných dní slávnostne otvorili Obecný dom a pamätnú izbu.
– V Náne na Obecnom dni medzi inými účinkovali
divadeľníci Csemadok-u s pásmom populárnych melódií.
27.– V Chľabe slávnostne ukončili tábor výtvarníkov, kde
vystupoval detský folklórny súbor Kisbojtár.
– V Salke sa konal XXX. folklórny festival: Ipolyparti
randevú.
30.– Na termálnom kúpalisku Vadaš uviedli do prevádzky
bazén s umelým vlnobitím, ktorý je svojho druhu prvý
na Slovensku.

(p.j.)

(p.j.)
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2. – A rendőrség őrizetbe vette a június 8-i piactéri gyújtogatás gyanusítottjait: három fiatalembert (18,19 és 19) valamint a felbújtójukat (44).
– Nyárnyitó – a VMK hagyományos rendezvénye a kikötő
parkolójában. Közreműködött a NOX és a P-UNICUM.
10.– Disco Show – az O-key rádió műsora a kikötő parkolójában.
11.– A szőgyéni Miért Kisszínpad „Passió keresztút” c. bemutató előadása a szőgyéni Nagyboldogasszony templomban.
14.– A városi galériában megnyílt a Jozef Chrena kiállítása.
16.– Dorogon vendégszerepelt a Szivárvány énekkar.
17.– Öregek a fiatalokért – Old Boys labdarúgó torna az ifjúsági labdarúgás támogatására. A torna fővédnökei a város
polgármestere és a Kappa a.s. voltak. Résztvevő csapatok:
FC Nitra, DAC Dunajská Streda, a Kappa válogattja és a TJ
Štúrovo.
– Rockfesztivál a kikötő parkolójában.
– Sváb nemzetiségi nap Ipolyszalkán. Közreműködött a Leányvári Német Nemzetiségi Tánccsoport, valamint a Sramli zenekar.
18.– Látogatottsági rekord a Vadas termálfürdőben: 11700 eladott jegy.
23.– Esztergomban megkezdődött az Ister-Granum Népművészeti Fesztivál, melyen többek között felléptek a kéméndi,
ebedi és párkányi népművészeti csoportok.
24.– Falunap Köbölkúton, melynek keretében a kultúrházban
vadászati kiállítás nyílt.
– Komolyzenei koncert a Szent Imre templomban. Közreműködött: Rózsár Brigitta (orgona) és Németh Norbert
(trombita). A rendezvény az esztergomi MALOM Művészeti Műhely „Zene határok nélkül” ciklusának keretében zajlott.
29.– A Zahovay szálló előtti parkolóban megkezdődött a IV.
Sörfesztivál. A három nap alatt felléptek: a Groovehouse,
L.L. Junior, Trapéz, Crystal, Romantic, Rio, McHawer és
Tekknő, Dili Trió, Ámokfutók és a Krízis.
30.– A Vadas termálfürdőben 15.00 órakor rajtolt a Berkeš
Frigyes Emlékverseny (24 órás non stop úszás).

2. – Polícia vzala do väzby troch páchateľov (18,19 a 19)
požiaru na tržnici, ktorá bola zavinená 8.júna a ich navádzača (44).
– Vítaj leto – tradičné podujatie MsKS na parkovisku v
prístave. Účinkovali skupiny: NOX a P-UNICUM.
10.– Disco Show – program Rádia O-key na parkovisku v
prístave.
11.Svodínski divadelníci (Miért Kisszínpad) uviedli Pasiovú
hru vo svodínskom rýmsko-katolíckom kostole.
14.– V mestskej galérii bola otvorená výstava z malieb Jozefa
Chrenu.
16.– Spevokol Szivárvány vystupoval v Dorogu.
17.– Starí pre mladých – futbalový turnaj Old Boys na podporu mládežníckeho futbalu pod záštitou primátora mesta
a KAPPA a.s., za účasti družstiev: FC Nitra, DAC
Dunajská Streda, výber KAPPA a TJ Štúrovo.
– Rockový festival na parkovisku v prístave.
– Nemecký národnostný deň v Salke. Účinkovali:
Nemecký Národnostný tanečný súbor z Leányváru a
kapela Sramli.
18.– Návštevný rekord na termálnom kúpalisku Vadaš.
Predalo sa 11700 lístkov.
23.– V Ostrihome sa začal trojdňový festival ľudového umenia Ister Granum, na ktorom účinkovali medzi inými
ľudové súbory z Kamenína, Obidu a Štúrova.
24.– Deň obce v Gbelciach, v rámci ktorého bola otvorená
výstava poľovníckych trofejí.
– Koncert vážnej hudby v rímsko-katolickom kostole Sv.
Imricha. Účinkovali: Brigitta Rózsár (varhany) a Norbert
Németh (trubka). Koncert cyklu „Hudba bez hraníc”
organizovala ostrihomská umelecká dielňa „MALOM”.
29.– Na parkovisku pred hotelom Zahovay sa začal IV. Pivný
festival. Počas troch dní účinkovali: Groovehouse, L.L.
Junior, Trapéz, Crystal, Romantic, Rio, McHawer és
Tekknő, Dili Trio, Ámokfutók a Krízis.
30.– Na termálnom kúpalisku Vadaš o 15.00 hodine odštartovali 24-hodinové Non stop plávanie – Memoriál
Fridricha Berkeša.

(p.j.)

(p.j.)

Indiánska noc v materskej škole
Krátko pred ukončením školského roka deti i rodičov pri
vstupe do materskej školy čakal veľký plagát s oznamom:
„S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 25. júna 2004
kolektív materskej školy spolu s členmi rodičovského
združenia usporiada netradičnú akciu pre deti materskej
školy – športové popoludnie – nočná škola – indiánska
noc”.
Musím sa priznať, že som s obavami čakala na reakciu
môjho vnúčika, či sa chce zúčastniť na tejto akcii, pretože v
ten večer tam mali deti aj prespať. Ako sa však veľmi rýchlo
ukázalo, moje obavy boli úplne zbytočné, pretože môj
vnúčik neváhal a povedal, že chce v škôlke zostať. Už týždeň
pred uskutočnením akcie si s pani učiteľkami pripravovali
rôzne pomôcky, ktoré budú potrebovať. No a nadišiel očakávaný deň. Bolo neobvyklé, že nemám ísť do škôlky a celý
čas som musela myslieť na to, čo asi môj vnúčik robí a či
nechce predsa len ísť domov. Telefón som mala vždy pri
sebe, či mi zo škôlky nezavolajú, aby som si prišla pre
malého. Bola som ráno prvá, ale v škôlke bolo ešte ticho –
všetci spinkali.
No a keď už konečne vstali a naraňajkovali sa, začal môj
vnúčik rozprávať svoje zážitky a previedol ma po miestach,
kde sa hrali loptové hry, behali po schodoch, skákali na

trampolíne, preliezali „strachové” vrece, plazili sa pod
postieľkami, stolmi, prekonávali rôzne prekážky a jedli
večer všetci vonku na terase chutný guláš.
Najviac však rozprával o tom, ako sa z nich stali indiáni
– pomaľovali sa, nasadili si indiánske perá, mali indiánske
tomahavky, v rukách baterky a takto pripravení sa dali prekonávať ďalšie prekážky – hľadať poklad, ktorý strážil
strážca, cestou však stretli aj medveďa, a aby im neublížil,
museli mu zatancovať. Keď sa im podarilo poklad nájsť a
pozbierať, zatancovali si indiánsky tanec pri táboráku, opekali si, spievali a počúvali indiánske rozprávky.
Chýlilo sa k polnoci a deti ešte nechceli ísť spať. Skrátka
bol to pre deti nezabudnuteľný zážitok.
Rada by som sa i touto cestou v mene všetkých detí,
rodičov i starých rodičov poďakovala celému kolektívu
materskej školy v Štúrove na Družstevnom rade, pod vedením pani riaditeľky Beaty Kozmovej nielen za usporiadanie
tejto akcie, ale aj za tie predchádzajúce, ktoré organizovali
počas celého roka.
Milé pani učiteľky, kuchárky a upratovačky i pán školník!
Ďakujeme a prajeme Vám príjemnú dovolenku a veľa
ďalších tvorivých nápadov vo vašej práci.
Vďačná starká Kovácsová
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Očami turistov
Opýtali sme sa na názor niekoľkých
návštevníkov, ktorí dovolenkovali, čo si
myslia o našom meste, aké dojmy majú z
pobytu v Štúrove. Prečo si vybrali práve
Štúrovo? Čo sa im páči a čo menej.
Nakoľko poznajú a nakoľko by chceli spoznať mesto? Ako využili možnosti pohraničného položenia mesta, či navštívili aj
Ostrihom? Aj tohto leta sme dostali rozmanité odpovede, tak ako aj počasie bolo
všelijaké. Bolo žiarivé slnko, dlhotrvajúce
hladnejšie počasie, ako aj ale výdatný
lejak. Ovplyvniť počasie nie je jednoduché, ale k rozvoju mesta môzeme prispiet
nemalou mierou, preto je dobré vedieť čo
si o nás myslia letní návštevníci.
Chamrad Alois, Stará Boleslav:
„Od roku 1995 sem chodíme s kamarátmi a kolegami. Ako vodič som toho času
objavil mesto. Vtedy tu bolo všetko iné.
Vývoj vidieť rok čo rok. Jediným problémom je doprava. Veľmi tažké je zorganizovať cestu domov. Chodíme sem kvôli termálnej vode, no cítime sa tu už ako doma.
Je tu krásne okolie, aj pamätihodnosti sa
mi páčia, často navštevujem aj kostol.
Tunajší ľudia sú veľmi milí. Tak Maďari
ako i Slováci. Mám rád nočný ruch, ako sa
tu mladí ľudia zabávajú. Štúrovo im skutočne poskytuje možnosť zábavy. Tunajším
ľudom neide iba o to, aby rýchlo zbohatli,
vedia byť aj milí k hosťom. Každý rok prejdeme aj do Ostrihomu. Veľmi sa nám páči
trhovisko a chutné jedlá. Rád chodím do
Štúrova, viažu ma sem príjemné spomienky. Cítim tu spolupatričnosť národov. Kto
tu raz bol, urcite sa vráti.”
XY, Maďarsko:
„Nic extra! Pivo je lacné.”
M. I., Csév, Maďarsko:
„Zmeny sú! Roky som tu nebol. Toto
mesto je dobré pre ľudí s nižšími príjmami.
Dúfam, že teraz už bude viac priateľské,
ako bolo doteraz, veď patríme k sebe.

Politika má veľmi zlí vplyv na maďarskoslovenské vzťahy, čo cítiť aj v meste.”
Mária, Galanta:
„Som tu s vnučkami. Majú veľmi radi
kúpalisko. Len aby to človek stíhal s
peniazmi. Mesto je trošku drahé, ale v dnešnej dobe čo nie je drahé? Po večeroch robíme veľké prechádzky. Žiaľ do Ostrihomu
nemôžeme, ale výhľad na Baziliku je prekrásny.”
Rodina Michálikova, Topolčany:
„Veľmi sa nám tu páči, už sme tu boli trikrát na dovolenke. Najviac nás priťahuje
termálne kúpalisko, ktoré je každým
rokom lepšie. Kempingovanie deti majú
veľmi radi. Ceny sú veľmi priateľské, ľudia
sú milí, majú radi turistov. Boli sme aj v
Ostrihome. Krásne mesto.”
Dušan, Šurany:
„Osobne nemám žiadny problém s
Maďarmi, ale tu mi vadí, že tu nerozumejú
po slovensky. Toto mesto nebuduje na
Slovákov, ale viac na Maďarov. V Šuranoch, pre Šurančanov Maďari ani neexistujú. Ja sa tu chcem cítiť, že som doma, ale
mám pocit, že sem nepatrím. Stalo sa my,
že ma čašníčka vyfackala, lebo som objednal morčacie prsíčka v cestíčku a ona mi
nerozumela, tak si to zle vysvetlovala. Ináč
v lete je to frekventované, príjemné mesto.
Je tu veľa podnikov, dá sa tu zabávať. Má
veľkú budúcnosť, lebo je hraničné mesto.
Rýchlo sa vyvíja.”
Tamás, Dag, Maďarsko:
„Dobré sú podniky, pivo je lacné. Stále je
lacnejšie ako v Maďarsku, ale od minulého
roku sa ceny zvýšili. Reštaurácie sú dobré,
aj ceny sú dobré, ale porcie sú menšie, no v
porovnaní ešte stále lepšie ako u nás. S
nepriateľstvom som sa nestretol, no obyvatelia sú veľmi konzervatívni. Je tu inak, ako
doma. Diskotéka nie je dobrá. Je tu všetko
príliš utlmené. Život sa začína v noci,
poobede je tu nuda, ako v slovanských
mestách.”
Maroš Ulbrík:
„Je tu všetko
super! Nálada je
super, baby sú
super. Jednoducho celé mesto je
super. Je tu moje
miesto aj na budúci rok.”

Foto: Himmler

O.M. Levice:
„Každý rok sem
prídeme, keď máme voľno. Denne
chodíme domov a
na druhy deň prídeme znova. Keby

sme sa tu ubytovali, vyšlo by to drahšie.
Musím povedať, že doprava v meste je
veľmi zlá. Parkovanie pri kúpalisku je
katastrofálne. Keď človek nepríde včas,
môže parkovať len na kilometre ďalej. Chce
to riešenie! Kúpalisko je veľmi dobré. Vždy
je tu niečo nové. V meste je oveľa viac butikov, podnikov, ale celkovo sa to nezmenilo, napriek tomu, že každý rok je viac turistov.”
XY, Banská Bystrica:
„Ceny sú vzhľadom ku kvalite služieb
neprimerane vysoké. Mám zlé skúsenosti.”
Ivan Sagon, Ostrava:
„Ja som tu poprvýkrát. Zlaté kúpelné
mestečko. Žijú tu veľmi priatelskí, jednoduchí, malomestskí ľudia. Okolie je fantastické. Urodí sa vám tu všetko: zelenina a
ovocie. Keby na moste nestála pohraničná
stráž, ani by som nevedel, že idem do druhého štátu cez most. Je to fantastická vec.”
Fehér Jánosné, Mosonmagyaróvár,
Maďarsko:
„Boli sme tu už dávno, kedysi tu žili naši
príbuzní. Boli sme zvedaví na mesto a
most. Chceli sme aj nakupovať. Tu je to
lacnejšie. Mesto sa veľmi zmenilo. Je tu
veľa nových budov a obchodov. Navštívili
sme miesta, kam sme chodievali. Už nič nie
je také, ako bolo predtým. Potom sme išli
na malé kúpalisko. Pre nás starších je veľké
kúpalisko už veľmi hlučné.”
XY, Ostrihom:
„My sem chodíme na nákupy a na pivo.
Je nám to blízko a aj lacnejšie.”
XY, Slovensko:
„V noci nemáte otvorenú žiadnu lekáreň.”
T. Éva, Ostrihom:
„Pekne pomaly sa mesto vyvíja, čo podľa
mňa môže ďakovať predovšetkým hraničnému ruchu. Je tu veľa národností. Veľa
ľudí prechádza z jedného štátu do druhého,
čo prispieva obidvom mestám. Treba na
nich upriamiť pozornosť a tak dve mestá
spolu sa môžu stať jedným turistickým centrom.”
Mura
József,
Jászárokszállás,
Maďarsko:
„Krásne a dobré miesto, ale ešte nie je
dostatočne pripravené na cudzinecký ruch.
Napr. zmenárne, butiky o 17.00 zatvárajú.
Koncom týždňa väčšinou ani neotvoria, no
najviac ľudí je v meste práve vtedy. Keď
mesto chce napredovať, na takéto veci by
sa malo prihliadať. Ešte je potrebných pár
rokov, aby ľudom došlo, že aké možnosti sa
skrývajú v tomto meste.”
Sashi J
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Turisták mondták
Megkérdeztük néhány idelátogató
és néhány szabadságát itt töltő, felfrissülni vágyó nyaraló véleményét,
hogyan vélekednek városunkról. Miért Párkányra esett a választásuk? Mi
az, ami tetszik benne és mi az, ami kevésbé. Mennyire ismerik és mennyire
szeretnék megismerni. Élnek-e a határváros nyújtotta lehetőséggel és látogatják-e Esztergomot.
Az idén nyáron is időjárásból és
véleményekből kaptuk a legváltozatosabbat. Volt ragyogó napsütés,
hosszabban tartó hűvös idő és zúdult
a nyakunkba kiadós nyári zápor is.
Az időjárást nehéz befolyásolni, városunk formálásához viszont nagyban
hozzájárulhatunk, ezért nem árt tudni mit is gondolnak rólunk valójában,
hogyan látnak minket a kívülállók.
Chamrad Alois, Stará Boleslav,
Csehország:
„1995 óta járunk ide barátaimmal,
kollégáimmal. Valamikor fuvarozóként fedeztem fel a várost, de akkor
még közel nem volt ilyen, mint most.
Hatalmas a fejlődés évről-évre. Az
egyetlen probléma a közlekedés. Nehéz megszervezni az hazautazást. Elsősorban a termálvíz miatt jövünk, de
már úgy járunk ide, mint haza. Nagyon tetszik a táj, tetszenek az emlékművek és gyakran meglátogatom a
templomot is. Az itt élő emberek
rendkívül kedvesek, magyarok, szlovákok egyaránt. Nagyon szeretem az
esti zsongást, ahogy a fiatalság szórakozik. Ebben a városban nyílik is rá
lehetőségük, hiszen nagyon sok a szórakozóhely. Az itteni embereknek
nem csak a hirtelen meggazdagodás
számít, kedvesek is a vendégekkel.
Esztergomba is elmegyünk minden
évben. Nagyon tetszik a piac és finomak az ételek. Szívesen jövök Párkányba, mert kellemes emlékek fűznek ide. Itt azt érzem, hogy összetartoznak a nemzetek. Aki egyszer volt
itt, az mindig visszajön.”
XY, Magyarország:
„Semmi extra! Olcsóbb a sör.”
MI, Csév, Magyarország:
„Változás van! Hosszú évek óta
nem jártam itt. Ez a város a kispénzű
embereknek jó. Remélem most már
minden barátságosabb lesz, mint volt,
hisz egybe tartozunk. A politika roszszat tesz a magyar-szlovák kérdésben
és ez érezhető a városban is.”
Mária, Galánta:
„Unokákkal vagyok itt. Ők nagyon

élvezik a strandot. Csak az ember
győzze anyagilag. Kicsit drága hely,
de manapság mi nem az. Esténként jó
nagyokat lehet sétálni. Sajnos Esztergomba nem tudunk menni, de innen
gyönyörű a kilátás a Bazilikára.”

lene oldani. Amúgy a fürdő nagyon
jó. Mindig van valami új. A városban
is egyre több a kocsma, presszó, étterem, butik, de a város arculata valahogy nem változik, pedig minden évben több a turista.”

Michálik család, Nagytapolcsány,
Szlovákia:
„Nagyon tetszik itt nekünk, már háromszor voltunk itt nyaralni. Legjobban a fürdő vonz ebbe a városba. Nagyon szép és egyre fejlettebb. Itt szoktunk sátorozni. A gyerekek nagyon élvezik. Az árak elfogathatóak. Az emberek kedvesek, tisztelik a turistákat.
Esztergomban is jártunk. Nagyon
szép város.”

XY, Besztercebánya:
„Az árak magasak a szolgáltatások
minőségéhez képest. Nincsenek jó tapasztalataim.”

Dušan, Nagysurány, Szlovákia:
„Személy szerint nekem semmi bajom a magyarokkal, de az nem tetszik,
hogy itt nem értenek szlovákul. Ez a
város nem a szlovákokra, hanem főleg
a magyarokra épít. Surányban, a surányiaknak a magyarok nem is léteznek.
Itt is szeretném magamat otthon érezni, de olyan érzésem van, mint ha
nem is tartoznék ide. Előfordult,
hogy pofont kaptam egy felszolgáló
lánytól. Én pulykamellet rendeltem és
ő ezt félreértette. Egyébként nyáron
frekventált, kellemes város. Sok a szórakozóhely, lehet bulizni. Mivel határváros nagy jövője van. Gyorsan fejlődik.”
Tamás, Dag, Magyarország:
„Jók a kocsmák, olcsó a sör. Még
mindig olcsóbb, mint Magyarország,
de tavalytól nőttek az árak. Az éttermek is jók, jó az ár, de kisebbek az
adagok, de összevetve még mindig
jobb. Barátságtalansággal nem találkoztam, de a lakosság túl konzervatív.
Más, mint otthon. A disco nemigen
nyerő. Túl visszafogott itt minden. Az
élet éjszaka kezdődik, délután pangás
van, úgy mint a szláv városokban.”
Maroš Ulbrík, Szlovákia:
„Itt minden szuper. Szuper a hangulat, szuperek a csajok. Egyszerűen az
egész város szuper. Jövő nyáron is itt
a helyem.”
O. M. Léva:
„Mi minden nyáron eljövünk ide,
ha van szabad időnk. A szállás drágábban jönne ki, úgyhogy mindig hazaautózunk, aztán másnap vissza. A városban a közlekedés nagyon rossz. A
strand körüli parkolás meg egyenesen
katasztrofális. Ha az ember nincs itt
időben csak kilométerekkel odébb
tud leparkolni. Ezt valahogy meg kel-

Ivan Sagon, Ostrava:
„Először járok itt. Aranyos fürdőváros. Nagyon barátságos, egyszerű kisvárosi emberek élnek itt. A környezet
fantasztikus. Megterem itt minden
zöldség és gyümölcs. Ha a hídnál nem
állnának határőrök, nem is tudnám,
hogy másik országba megyek a hídon
keresztül. Ez fantasztikus dolog.”
Fehér Jánosné, Mosonmagyaróvár:
„Régen jártunk erre. Valamikor rokonaink voltak itt. Kíváncsiak voltunk a városra és a hídra is. Szerettünk volna egy-két dolgot vásárolni
is. Itt azért olcsóbb. Nagyon megváltozott Párkány. Sok új épület van,
rengeteg az új bolt. Felkerestük a régi
helyeket, de már semmi nem olyan,
mint volt. Aztán elmentünk a kisfürdőbe. Nekünk idősebbeknek már a
másik túl zajos.”
XY, Esztergom:
„Vásárolni járunk ide, meg sörözni.
Közel is van, meg olcsóbb is.”
XY, Szlovákia:
„Este nincs nyitva egy patika se.”
T. Éva. Esztergom:
„Lassan, szépen fejlődik Párkány,
ami szerintem a határforgalomnak
köszönhető leginkább. Nagyon sok
nációval lehet itt találkozni. Nagyon
sok ember látogat át egyik országból a
másikba, és ez jót tesz mindkét városnak. Jobban oda kell figyelni rájuk és
így pár év múlva turistaközponttá is
válhat a két város együtt”.
Mura József, Jászárokszállás:
„Szép hely, jó hely, de még nincs
eléggé felkészülve az idegenforgalomra. Pl. a pénzváltók, butikok este öt,
hat óra körül bezárnak. Hétvégén
meg legtöbbször ki se nyitnak, pedig a
legtöbb ember ilyenkor van a városban. Kicsit oda kellene figyelni, ha
előbbre szeretne jutni a város. Még
pár év, amíg az emberek is felfogják,
milyen lehetőségek is rejlenek ebben a
városban.”
Sashi
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Az önkormányzat hírei

Správy mestského zastupiteľstva

Párkány város képviselőtestülete 2004. július 6-i ülésén:
– megerősítette a Vasúti sori óvoda bezárásával kapcsolatos
döntését. Ezzel egyben elutasította néhány szülő azon beadványát,
amelyben az óvoda további működtetését kérelmezték. Az óvoda
üzemeltetése ugyanis az alacsony látogatottság miatt gazdaságilag
tarthatatlanná vált.
– módosította az oktatási körzeteket kijelölő 5/2004 sz. általános érvényű rendeletét. Eszerint a párkányi oktatási körzetbe fog
tartozni Szalka (1-9. évfolyam-szlov.) és Karva (5-9. évf. – szlov.),
a körzetből pedig kiválik Kiskeszi (magy.).
– jóváhagyta a városi rendőrség új alapszabályzatát. Eszerint a
városi rendőrség állománya 11-ről 13-ra emelkedik. Egyben
jóváhagyta a testület új működési szabályzatát és szervezeti felépítését.
– jóváhagyta a Kappa Rt. 600 000 korona összegű pénzadományának elosztását a következő módon:
– 100 000 korona az egészségügyi rendelőintézetnek – közüzemi tartozásai mérséklésére
– 400 000 korona a sportegyesületek működésének támogatására, ebből:
– TJ JUHCELPAP
300 000 korona
– TJ DUNAJ
100 000 korona
– 100 000 korona sportszerek vásárlására az oktatási intézményeknek az alábbi elosztásban:
Szlovák alapiskola – 20 000, Ady Endre Alapiskola– 20 000,
Kisegítő alapiskola – 10 000, Gimnázium – 20 000, Összevont
középiskola – 20 000, Kereskedelmi magánakadémia – 5 000,
Szabadidőközpont – 5 000.
– tudomásul vette az Ady Endre Alapiskolában végzett utólagos
pénzügyi ellenőrzésről, valamint az alkohol és dohánytermékek
illetékének 2003. évi befizetéseiről szóló főellenőri jelentéseket.
– jóváhagyta a város részvételét abban a programban, amelynek
célja pénzügyi támogatás elnyerése az európai fejlesztési alapokból
a városközponti sétálóutca kialakításának finanszírozására.
Egyben jóváhagyta a min. 5% (3.250 000 korona) önrész biztosítását a városi költségvetésből. Továbbá jóváhagyta 65.000 000
korona összegű hitel felvételét a tervezet előfinanszírozására
abban az esetben, ha a város pályázata sikeres lesz.
– jóváhagyta 65.145 m2 földterület egyenes bérbeadását a
Kappa Rt.-nek salakülepítő kialakítása céljából. A telek bérleti díja
3 korona/m2 évente.
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a kulturális és sportalapból az alábbi kérelmezők részére:
– SE kézilabda szakosztálya – ifi ill. serdülő lányok tornájának
díjaira
2x 2000.– korona
– „Gyermekeinkért, Iskolánkért” Társulás – „Nyári kézművestábor” költségeire
7000.– korona
– Stilla Pectus kórus – XII. Zenei Napok rendezvényére
15.000.– korona
– Kisbojtár gyermektánccsoport – „Baráti napokra”
15.000.– korona
– jóváhagyta Pro Urbe díj adományozását Bartusz Gyulának – in
memoriam.
– felszólította Ifj. Pereszlényi Gyulát, a Servis TV-Video tulajdonosát, hogy dokumentálja a város felé frekvenciakérelmét. A
határozat amiatt született, mivel a cég a mai napig nem biztosította a városi TV adásának légköri szórását, hogy az fogható legyen
a város egész területén.
– jóváhagyta egy folyamodvány megküldését az illetékes megyei hatósághoz annak érdekében, hogy ismét létesüljön rákszűrő
rendelés a városban.
– feladatul adta a műszaki szolgáltató vállalat igazgatójának,
hogy a sétálóutca tervével összefüggésben dolgozza ki az új parkolási rend gazdasági tervezetét.
– jóváhagyta a város parkolási rendjének megváltoztatására tett
javaslatot, amely kibővítette a fizetett parkolók jegyzékét.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, dňa 6. júla 2004
– potvrdilo svoje vlastné uznesenie o vyňatí Materskej školy Železničný rad zo sieti škôl a školských zariadení v školskom roku
2004/2005. Týmto zamietlo žiadosť niekoľkých rodičov, ktorí
požadovali zachovanie MŠ. Prevádzkovanie totiž vzhľadom na nízky
počet detí je ekonomicky neudržateľné.
– upravilo VZN mesta Štúrovo č. 5/2004, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy
Týmto do školského obvodu Štúrova budú patriť ročníky 1 až 9
(slov.) v Salke a ročníky 5 až 9 (slov.) Kravany. Z obvodu sa vypúšťa
obec Malé Kosihy (maď.).
– schválilo Štatút Mestskej polície v Štúrove. Podľa nového štatútu sa zvýši počet členov MsP z 11 na 13 príslušníkov. Zároveň schválilo nový organizačný poriadok MsP a jej novú organizačnú štruktúru.
– schválilo rozdelenie finančného daru KAPPA Štúrovo a.s. vo
výške 600 tis. Sk nasledovne:
– 100 tis. Sk do oblasti zdravotníctva pre Polikliniku Štúrovo na
zníženie jej záväzkov voči Bytovému podniku vyplývajúcich z dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.
– 400 tis. Sk pre telovýchovné jednoty na podporu ich bežnej športovej činnosti v členení:
– TJ JUHCELPAP
300 tis. Sk
– TJ DUNAJ
100 tis. Sk
– 100 tis. Sk na nákup športových potrieb pre školy a školské zariadenia v rozsahu:
Základná škola – 20 tis. Sk, Základná škola Endre Adyho – 20 tis.
Sk, Špeciálna základná škola – 10 tis. Sk, Gymnázium – 20 tis. Sk,
Združená stredná škola – 20 tis. Sk, Súkromná obchodná akadémia
– 5 tis. Sk, Centrum voľného času – 5 tis. Sk.
– zobralo na vedomie správu z vykonanej následnej finančnej kontroly v ZŠ E. Adyho, ďalej
správu kontroly o zaplatení poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov za rok 2003.
– schválilo účasť mesta v operačnom programe, zámerom projektu je získanie finančnej podpory z európskych zdrojov na vytvorenie
pešej zóny. Zároveň schválilo použitie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na krytie min. 5% samofinancovania projektu vo výške
min. 3.250 tis. Sk. Ďalej schválilo prijatie úveru vo výške 65.000 000
Sk v prípade úspešnosti projektu, za účelom jeho predfinancovania.
– schválilo priamy prenájom časti pozemkov vo výmere 65.145 m2
za dohodnutú cenu 3,- Sk/m2/rok za účelom vybudovania skládky
trosky v prospech Kappa Štúrovo, a.s.
– schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry a športu pre nasledovných žiadateľov:
– Hádzanársky oddiel TJ na ceny hádzan. turnaja mladších, resp.
starších žiačok
2 x 2.000,– Sk
– Občianske združenie „Pre naše deti, pre našu školu” na projekt
„Nyári kézművestábor”
7.000,– Sk
– Stilla Pectus na projekt „XII. Hudobné dní”
15.000,– Sk
– Detský folklórny súbor Kisbojtár na projekt „Družobné dni”
15.000,– Sk
– schválilo udelenie ceny PRO URBE pre Ing. Júliusa Bartusza – in
memoriam.
– žiada Júliusa Pereszlényiho, ml. prevádzkovateľa Servis TVVideo, aby zdokumentoval svoju žiadosť o pridelenie frekvencie.
Uznesenie vzniklo v súvislosti s tým, že firma dodnes nezabezpečila
terestriálne šírenie programu mestskej televízie na území celého
mesta.
– schválilo zaslanie požiadavky krajskému lekárovi na VÚC o
zabezpečenie obnovenia onkologickej ambulancie na Poliklinike.
– uložilo riaditeľovi Technických služieb v súvislosti s vytvorením
centrálnej mestskej zóny pripraviť ekonomické rámcové podmienky
systému riadenia parkovania, na báze parkovacích automatov.
– schválilo zmenu prevádzkového poriadku parkovísk v meste,
podľa ktorého sa rozšírila sieť platených parkovísk.
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Múzeumi levél
„A mult nyomait kutatni, hogy a benne rejlő nagy erőket a jelen építőmunkájában kötőanyagnak használhassuk, mindig
nagy bölcsesség és kulturcél.”
Ebed, 1945. máj. 6

Dr. Sellye Vince, igazgató

Kovács Mihály régiségi gyűjteménye
Csupán néhány nappal a városi múzeum ünnepélyes megnyitója után, hóna alatt egy barna fedelű könyvvel megjelent
nálam egy kedves hölgy, hogy beszélni szeretne velem, és
hozott is magával valamit. Ahogy előadta a mondókáját,
rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Arról volt ugyanis szó,
hogy létezett a múlt század közepe tájékán Ebeden egy
magángyűjteményből berendezett múzeum, mégpedig néhai
Kovács Mihály ebedi földműves jóvoltából. Ennek a magánmúzeumnak az emlékkönyvét őrizte meg és hozta el
Záhorszky Lászlóné, felajánlva azt megőrzésre a párkányi
Városi Múzeumnak. Neki tettem fel a következő kérdéseket:
– Milyen módon került az Ön tulajdonába ez a művelődéstörténeti szempontból is értékes emlékköny, amely minden bizonnyal a környék első múzeumát dokumenálja?
– Kovács Mihály Ebed szülötte volt, és az én nagyanyám
testvére. Mikor átadta nekem nagyanyám ezt az emlékkönyvet, a következő szavak kíséretében tette azt: nagyon vigyázz
erre az emlékkönyvre, mert ez akkor is beszélni fog, mikor
te már nem leszel. Én pedig megfogadtam a tanácsát és féltve őriztem azt a mai napig, közel hatvan éven át. Most
pedig úgy döntöttem, hogy átadom a párkányi Városi
Múzeumnak, mert tudom, hogy ott jó helyen lesz.
– Ez tehát azt jelenti, hogy Ön személyesen ismerte Kovács
Mihályt?
– Igen, mikor olyan 5-6 éves lehettem, mindenhová vitt
magával. Mivel nekik gyermekük nem volt, úgy kezelt
engem, mint a saját gyerekét. Jól emlékszem rá, hogy a
múzeumot is számtalanszor körbejártam vele.
– Az emlékkönyvet lapozva látható, hogy igen értékes és
gazdag gyűjteménnyel rendelkezhetett ez a múzeum?!
Emlékeiben mi maradt meg ebből?
– Legelőször az ugrik be, hogy a falak hófehérre voltak
meszelve. A ház három helyiségében volt kiállítás; kettőben
pénzérmék voltak, ásatásokból származó agyagedények,
tálak, tányérok, ékszerek és mindenféle használati tárgyak. A
harmadik helységben különféle fegyverek, kardok, kések,
kő– és vas szerszámok voltak kiállítva. Nagyon sok anyag
volt itt összegyűjtve, még a falak is tele voltak aggatva kiállítási tárgyakkal.
– Hogyan emlékszik rá, milyen emberként maradt meg
Kovács Mihály az emlékezetében?
– Nagyon egyszerű, kicsit hajlott hátú, szerény parasztember volt. Mindenkivel barátságosan elbeszélgetett, soha nem
hallottam őt hangosan szólni, netán kiabálni. A háború vége
felé történt, hogy megugrottak a tehenei, ő leesett a kocsiról, és ott lelte a halálát. Felesége, Porubszki Mária pedig,
aki hű segítője volt, bombatámadás áldozata lett a saját
udvarukon.
– A könyv tanúsága szerint mintegy hat évig működött
csupán a múzeum, ugyanis az első bejegyzés 1939. augusztus 3-án, az utolsó pedig 1945. október 2-án történt. Az
egyszerű embereken kívül olyan előkelő vendégei is voltak a
múzeumnak, mint pl. Reviczky Elemér, Esztergom vármegye
alispánja, Ács Zsigmond minisztériumi revizor, vagy
Drozdy Kálmán tanár, a Bartha Miklós Társaság főtitkára
Budapestről. Ami azonban igen figyelemreméltó, hogy a

szakma figyelmét sem kerülte el a gyűjtemény. Erről tanúskodik az 1941. február 22-ről származó bejegyzés, miszerint
Nemeskéri János dr. a Magyar Nemzeti Múzeum
megbízásából tekintette meg a „gazdag és értékes gyűjteményt.”
– Nagyon sok ember megfordult ott. Emlékszem, ahogy a
felnőttek mondták: jön a doktor úr, jön a jegyző úr, vagy a
vitéz úr…

– A rengeteg elismerő és dicsérő szó mellett álljon itt
Knézits István főintéző szívhez szóló bejegyzése: „Elismerést
már sokat kapott. Én csak azt szeretném, hogy akik megnézik ezt a szép gyűjteményt, tanulják megbecsülni a dolgos
kezű magyart, aki a föld munkálása mellett időt szakít arra,
hogy nemzete múltját is megbecsülje hagyományaiban.”
Végül is mi lett a sorsa ennek az értékes gyűjteménynek?
– A házat a szüleink eladták, mi a gyűjtemény sorsáról sajnos semmit nem tudunk. Ezen az emlékkönyvön kívül más
nem maradt, de ezt megőriztem az utókornak. Ezúton szeretném kihasználni az alkalmat és megkérni rajongva szeretett falum lakosságát, hogy akinek van a birtokában valamilyen tárgy ebből a múzeumból, vagy tudomása van olyan
személyről, aki rendelkezik ilyennel, jelentkezzen a párkányi
Városi Múzeum munkatársainál (Párkány, Vámház köz 2).
Sajnos, ennek a felbecsülhetetlen értékű gyűjteménynek a
hollétét sűrű homály fedi, maga a múzeum pedig már csak
egy-két ember emlékezetében él. Azonban egykori létét hűen
tükrözi ez a barna fedelű emlékkönyv, mely egy szorgos, a
nemzetéért áldozni is kész parasztember nagy tettének kordokumentuma. Mikor kint jártam az ebedi temetőben, hogy
megörökítsem Kovács Mihály és felesége végső nyughelyét,
egy rendezett, virágokkal teli sírt találtam.
Áldás emlékének!
Juhász Gyula
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Az első ebedi falunap Prvý deň obce v Obide
Öt évvel ezelőtt – augusztus elsején – lépett érvénybe az a korPred piatimi rokmi, prvého augusta nadobudlo účinnosť
mányrendelet, mely Ebedet önálló községként ismerte el. Ebből nariadenie vlády, ktoré vyhlásilo samostatnosť obce Obid. Z
az alkalomból rendeztek a községben az évfordulón falunapot. tejto príležitosti zorganizovali v obci deň s pestrým kultúrnym,
A rendezvény ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet egyház- športovým a spoločenským programom. Deň obce sa začal slávmegyénk püspöke Ján Orosch celebrált Burián László ebedi és nostnou svätou omšou, ktorú slúžil biskup našej arcidiecézy Ján
Kardos Mihály táti plébánossal közösen.
Orosch spolu s László Buriánom obidským farárom a Mihályom
A helyi sportpályán már délelőtt nagy volt a sürgés-forgás. A Kardosom, správcom farnosti maďarskej obce Tát.
helyi kiskertészek egyesülete
Na miestnom športovom
nemzetközi gulyásfőző verihrisku bol už predpoludním
senyt rendezett. A megméretteveľký zhon. Miestne združenie
tésre tizenhatan jelentkeztek
záhradkárov zorganizovalo
Esztergom – Kertvárosból, Pármedzinárodnú súťaž vo varení
kányból és Ebedről. A zsűri érguláša. Svoje kuchárske umetékelése szerint a legízletesebb
nie
predviedlo
šestnásť
gulyást a párkányi Ľudovít
súťažiacich z Ostrihomu –
Kleštinec főzte társaival, a máKertváros, zo Štúrova a Obidu.
sodik helyen az Esztergom –
Podľa poroty najchutnejší
Kertvárosi Török Mihály végguláš uvaril Ľudovít Kleštinec
zett, s az ebedi Góra Ervin lett
zo Štúrova so svojimi
a harmadik. A jó hangulatról az
priateľmi. Na druhom mieste
Esztergom – Kertvárosból érkeskončil Mihály Török z
zett zenekar gondoskodott.
Ostrihomu
–
Kertváros,
Délután pedig a labdarúgók
Obidčan Ervín Góra sa
vették birtokba a pályát. Előumiestnil ako tretí. O dobrú
ször a táti és az ebedi ifjúsági
náladu sa postarala kapela z
csapat mérkőzött meg egymásOstrihomu
–
Kertváros.
sal, amelyen az ebediek 3:1-re Nagy Tibor és Szenes Lajos leteszik az új községi hivatal alapkövét Popoludní ihrisko ovládli futgyőztek. Ezután léptek pályára
balisti. Najprv odohrali medzi
az ebedi és a táti öregfiúk. Itt a tátiak bizonyultak jobbnak 4:1 sebou priateľský zápas dorastenci Tátu a Obidu. Obidčania
arányban. A bajnokcsapatok mérkőzésén is a tátiak győztek 3:1 vyhrali 3:1. Následne si zahrali seniori obidvoch dedín. V tomto
arányban.
zápase boli lepší futbalisti Tátu, ktorí vyhrali 4:1. Zápas „A”
A falunap szervezői nem feledkeztek meg a gyermekekről mužstiev vyhrali tiež futbalisti Tátu v pomere 3:1.
sem. A párkányi magyar tannyelvű alapiskola igazgatónője, Fo- Usporiadatelia dňa obce nezabudli ani na deti. Riaditeľka
dor Zsuzsanna és pedagógusai a kultúrház mellett létrehoztak Základnej školy Endre Adyho v Štúrove, Zuzana Fodorová sposzámukra egy játszóházat, melyben elsősorban a kisebb gyerekek ločne s učiteľkami vytvorila pre našich najmenších záživné
lelték örömüket.
zamestnania.
Az ünnepi műsor a Táti Mazsorettek felvonulásával kezdőSlávnostný program sa začal sprievodom mažoretiek z Tátu,
dött, mely nagy sikert aratott. Ezután került sor a helyi kultúr- potom nasledoval slávnostný program v kultúrnom dome. Progházban az ünnepi műsorra. Szabó Anett, a Pátria Rádió szerkesz- ram moderovala Anett Szabó, redaktorka a moderátorka Rádia
tő – műsorvezetője köszöntötte a vendégeket: Farkas Iván – par- Pátria. Hosťami podujatia boli Ivána Farkas – poslanca NR SR,
lamenti képviselőt, Plank Zoltánt, a Magyar Köztársaság szlová- Zoltán Plank, tajomník Veľvyslanectva Maďarskej republiky na
kiai nagykövetségének titkárát, Szenes Lajost – Tát község pol- Slovensku, Lajos Szenes – starosta obce Tát, starostovia obce
gármesterét, továbbá Nyergesújfalu, Párkány és a környező fal- Nyergesújfalu, Mogyorósbánya, Štúrovo, a ďaľších okolitých
vak polgármestereit és a további vendégeket. Nagy Tibor ebedi obcí. Starostovia Tibor Nagy a Lajos Szenes podpísali zmluvu o
és Szenes Lajos táti polgármester ünnepélyes keretek között ír- priateľstve a spolupráci medzi oboma obcami. Po slávnostných
ták alá az Ebed és Tát testvérkapcsolatát rögzítő okiratot. Az ün- príhovoroch nasledoval kultúrny program, v ktorom účinkovali
nepi beszédek után következett a kultúrműsor, melyben fellép- deti z obidskej škôlky, mažoretky z Tátu, obidský zmiešaný
tek a helyi óvodások, a táti mazsorettek, az ebedi vegyeskórus, a zbor, mužliansky zmiešaný zbor, štúrovský spevácky súbor Szimuzslai vegyeskórus, a párkányi Szivárvány Kórus és az ebedi ci- várvány a obidský citarový súbor. Pre zaslúžilých bývalých
terazenekar. Ezután a Pro urbe díjak átadása következett. Az el- pedagógovi obce boli z tejto príležitosti odovzdané ceny Pro
ismerésben a község volt pedagógusai részesültek. Nagy Erzsé- Urbe. Uznanie prevzali z rúk starostu Alžbeta Nagyová, Mária
bet, Potfay Mária, Rutai Anna, Kremmer Julianna Nagy Tibor Potfay, Anna Rutaiová, Juliana Kremmerová. Cenu udelenú
polgármestertől vették át a képviselőtestület által odaítélt díjat. Ružene Borbélyovej in memoriam prevzala jej dcéra, Marta
A Borbély Rózsának in memoriam odaítélt díjat lánya, Sebők Sebőková a cenu udelenú Kolomanovi Burzovi in memoriam
Márta, a Burza Kolomannak in memoriam odaítélt díját pedig prevzal jeho syn, Koloman Burza. Laureáti pôsobili v obci
annak fia, Burza Kálmán vette át. A kitüntetettek évtizedeken át desaťročia ako učitelia. Posledným podujatím dňa obce bolo
tevékenykedtek pedagógusként a községben. A falunap záróese- slávnostné položenie základného kameňa novej budovy obecménye az ebedi községi hivatal ünnepélyes alapkőletétele volt. ného úradu. Nový obecný úrad by mal byť odovzdaný do preAz épület átadására várhatóan egy év múlva kerül sor.
vádzky za rok.
Burza Kálmán, Foto: Hajdú Zoltán

Koloman Burza

Az első ebedi falunapot a következő vállalkozók támogatták – Podujatie sponzorovali nasledovní podnikatelia:
Góra Tibor, Icopal a.s. Štúrovo, Kósa Tibor, Kósa Zoltán, Szabó Zoltán, Topvar a.s. Topoľčany, Páldi Peter, Páldi Gabriel,
Adamová Stanislava – butik L & S Štúrovo, Góra Erika – Gazda Farm, Agrierté-Ebed, a.s., Durum értékesítő szövetkezet – Góra
Gyula, Juhász Tibor, Morvai Pál – Vinum Morvai, Benefi László – Vitis, Uniservis Potfay – Potfay Attila, Páldi László, Mikóczi
Alajos, Jednota Coop SD Nové Zámky.

2004. július–augusztus

Párkány és Vidéke

37

Štúrovo a okolie

Ukončenie školského roka súťažou
Vlastivedno-vedomostná súťaž žiakov základných škôl a
Gymnázia v Štúrove, ktorú v úzkej spolupráci s uvedenými
školami organizuje pred koncom školského roka MO MS, sa
v tomto roku uskutočnila v posledné dni školského roka.
Dňa 15.júna v súťaži „Domovina moja krásna” si overovali vedomosti žiaci IV. ročníkov základných škôl zo Štúrova a Svodína. Ospravedlnili sa žiaci z Gbeliec. Súťaž viedla
bývalá p. učiteľka Marta Kaplanová, ktorej zaslúžený odpočinok na vzťahu k deťom a pedagogickej činnosti nič nezmenil, ba naopak. Naplno sa prejavil.
Výsledky súťaže:
1. miesto: IV. D ZŠ Štúrovo: Daniel Miklós, Patrik Takáč,
Diana Birčáková
2. miesto: IV. C ZŠ Štúrovo: Lukáš Zbráš, Silvia Šimonová, Martina Špaňová
3. miesto: IV. B ZŠ Štúrovo: Matúš Kráľ, Michal Világos,
Denis Valent
4. miesto: IV. A ZŠ Štúrovo: Andrej Csuba, Melánia
Szatmáryová
Matej Bobuľa
5. miesto: ZŠ Svodín: Vanesa Kršková, Alexandra
Szalaiová, Eva Jónášová
23. júna vo vedomostnej súťaži „Slovensko – moja vlasť”,
súperili žiaci IX. Ročníkov ZŠ a IV. roč. Gymnázia. Účastníkmi boli žiaci zo štúrovských škôl, nakoľko sa z technických príčin súťaže nezúčastnili žiaci zo Svodína. Súťaž viedol Miroslav Chalmovský, ml., ktorý sa úlohy vynikajúco
zhostil, vytvoril spolu so súťažiacimi zdravú súťažnú atmosféru.
Výsledky súťaže:
1. miesto: IV. B Gymnázium: Miroslav Janák, Peter
Podhorský, Peter Múdry

2. miesto: IV. B Gymnázium: Miroslava Uhríková, Eva
Gettvertová, Mária Fodorová
3. miesto: VIII.A ZŠ Štúrovo: Michal Lukáč, Adam
Szúnyogh,
Mariana Kamenická
4. miesto: IX. C ZŠ Štúrovo: Jana Trupeková, Matej Kiňa,
Zuzana Tomová
5. miesto: IV. B Gymnázium: Mariana Vicenová,
Nikoleta, Zbrášová, Barbora Krakovská
Všetci súťažiaci v prvej i druhej súťaži obdržali knižné a
iné ceny. Nikto neodišiel naprázdno.
Miestny odbor Matice slovenskej ďakuje základným školám v Štúrove, Svodíne a Gbelciach, riaditeľstvám a pedagogickým pracovníkom za doterajšiu vynikajúcu spoluprácu a
dúfa v jej ďalšie prehlbovanie.
V poslednom júnovom týždni MO privítal vzácnu návštevu. Usporiadal besedu so známym slovenským spisovateľom
Ladislavom Ťažkým. Autorom tridsiatky kníh – románov,
noviel, divadelných a rozhlasových hier, filmových scenárov, esejí, bohatej publicisticky. Obdivuhodný tvorivý spisovateľ s vysokou umeleckou náročnosťou. Všetko, čo napísal,
osobne prežil, pochopil a precítil. Zostal verný literatúre a
publicistike. Vo svojich úctyhodných takmer 80-tich rokoch
je obdivuhodne nabitý energiou a optimizmom a neustále
literárne činný. Komentár ku svojim knihám a premietaným
zážitkom na videu, predniesol s pútavou zanietenosťou a bol
zážitkom pre účastníkov besedy, žiakov 9. ročníkov ZŠ,
pedagógov a ostatných účastníkov zaujímavého posedenia.
Nezostáva len poďakovať za skvelý zážitok a majstrovi
Ťažkému popriať ešte veľa fyzických síl do ďalšej tvorivej
práce.
Ľudmila Vandová

Kinőttük a várost
Jópofáskodva most azzal is indíthatnám e glosszácskát:
Hunok Párizsban. Merthogy Párkányban gyakran panaszkodnak az ötletszerűen parkoló, szabálytalanul közlekedő,
elsősorban túloldali autósokra, ők viszont sűrűn átkozzák a
városközpont zsúfoltságát, a bírságoló rendőrök arroganciáját. A pórul járt turisták szerint inkább ők viselkednek
hunként, viszont Párkány sem ám Párizs, egyelőre nincs
felkészülve akkora forgalom kiszolgálására, mint amilyen a
Mária Valéria híd megnyitása óta zajlik a városban. Főszezonban, különösen hétvégéken mindennaposak a dugók, a
torlódások, s volt egy-két olyan hétvége a Nánai útnál, a
fürdő környékén, amikor az állapotok inkább hasonlítottak
pokolra, mint normális közlekedési helyzetre.
Bár az új parkolási rend bevezetése óta az illetékesek szerint némi javulás állt be, azzal mindenki egyetért: átfogó
megoldás kell, nem lehet folyamatosan rögtönözve kordában tartani a felduzzadt közlekedést. Ugyanakkor azt is
hozzáteszik: szerintük parkoló már most is van elég, a járművezetők hozzáállásával, a szabályok be nem tartásával
van gond. Merthogy mindenki a centrumban akar parkolni, lehetőleg ingyen, a fizetett parkolók ugyanis – mily fura – soha nem zsúfoltak. A Vadas fürdőben nemrég egy
újabb, ideiglenes parkolót alakítottak ki, ősszel pedig tovább bővítik a területet. A város parkolóórákat készül vásárolni, s a korzó felújításával szintén létesülnének újabb
helyek. Ám azért ez sem megy majd simán: egyrészt néhány
útszakasz esetében a város és az állami útkezelőség közt
még mindig nem végleges a tulajdoncsere, másrészt pedig a
korzó felújítása is csúszik. Sokak tartanank attól is: a Szent
István és a Tűzoltó utca még akkor sem fogja bírni a terhe-

lést, ha ezeken a szakaszokon egyirányúsítanák a forgalmat. Csak nehogy akkor derüljön ki, amikor már felújítják
a korzót. Egy biztos: strandidényben duplájára nő Párkány
lélekszáma, volt hétvége, amikor több mint tizenkétezer
ember fordult meg – csak a fürdőben. Mindenki óhaja,
hogy kulturált, kellemes környezetben éljen, mozogjon,
parkoljon, ne egy idegbajos káoszban. Ideje felkötni a gatyát, s megszüntetni a jelenlegi állapotokat, hosszú távon
is.
Buchlovics Péter (Új Szó, 2004.aug.13)

Foto: Himmler
Hétvégeken nehéz a parkolás
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Nyári gyermektábor
A párkányi Római Katolikus Plébánia Hivatal a párkányi
Kolping család és az Anyák közössége közreműködésével 2004.
augusztus elején napközi tábort szervezett 6 – 15 éves gyermekek számára. A négynapos tábor programkínálata igencsak gazdag volt. A gyermekek megérkezvén a táborba gyorsan összebarátkoztak és az animátorok segítségével négy csapatot (kutyusok, halacskák, oroszlánok, békák) alakítottak ki. A keddi napon a különféle sportjátékok közül a sajátos labdarúgás, kötélhúzás, a „hatvanmásodperces” és a „bekötöttszemű” vidám játékok aratták a legnagyobb sikert.
A délután pólófestéssel folytatódott. Szerdán reggel az 50 tagú társaság már a fürdőben élvezhette a lovaglás örömeit, majd
bolondos lubickolás következett. A délutáni mesenézés már
amolyan pihenésnek számított. Csütörtökön ügyességi játékok
sorozata szórakoztatta a gyermekeket, mint pl. a „cél-játék” baseball ütővel, tekézés, futás pinponglabdával vagy a kötélre erősített kulcs megszerzése, úgy mint a Boyard erődben. A finom
ebéd után, amelyhez minden nap volt kalács és gyümölcs, a csapatok kincskeresésre indultak, ami bizony nem volt egyszerű. A
tombola apró, jópofa nyereményei tovább fokozták a hangulatot. Pénteken a zsákban való ugrálás és a vízhordás után a Balu
sétahajóról szemlélték a Duna menti tájat. Egy marék máknak,

lencsének, lisztnek, őrölt paprikának, feketeborsnak és pár
csepp ragasztónak köszönhetően sorra készültek a nem mindennapi képek. Az utolsó napon még egy igényes feladatsor állt
a csapatok előtt. A tíz, furfangos feladatból a madártoll, a legalább öt tíz centiméternél hosszabb hajszál, a telefonkönyv,
vagy a kilences számmal jelzett húszkoronás bankók megszerzése váltottak ki némi izgalmakat. Az angyalkák (ha segítettünk
kisorsolt társunkon) és a „gyufák” (minden csúnya szóért egyet
elveszítettünk belőlük) mindennapos dicsérő, illetve intő segítőink voltak. A tartalmas napok mindig érdekes, közös imádsággal zárultak a Szent Imre plébániatemplomban. A táborból
mindenki elégedetten, feltöltődve távozott, mondván, hogy jövőre is találkozunk. Itt ragadnánk meg a lehetőséget, hogy köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a napközi nyári tábor zavartalan, sikeres lebonyolításához, főleg az ügyes szakácsnőknek, jótevőknek, támogatóknak, szülőknek, animátoroknak, s mindenkinek, akik
ezen igyekezetünket imáikkal végigkísérték. Mindenkinek
őszinte hála és köszönet, az Isten segítsége által létrejött csodás
műnek.
Illéš Stanislav, admin.
(Ford: -c-)

Öt nap Kovácspatakon
A párkányi mozgássérültek 99. sz. szervezete Tamásné aszszony vezetésével augusztus első hetében immár másodízben
szervezett rehabilitációval egybekötött üdülést tagjai részére a
kovácspataki Kék halban. Vezetőségünk az öt napot igyekezett
úgy megszervezni, hogy a résztvevők kipihenjék és jól érezzék
magukat. Minden nap a reggeli után kezdődött a gyógykezelés. A gyógytorna és a vérnyomásmérés után egész testre kiterjedő gyógymasszázst kaptunk, majd következett a pezsgőfürdő, utána pedig a mágneses kezelés. Ebéd után volt aki pihent
vagy sétált a Duna parton, fürdött a Dunában és volt aki a kovácspataki dombokon barangolt és gyönyörködött a panorámában. Este a tábortűz mellett szalonnát sütöttünk és énekeltünk. Ezután következett a szórakozás, tánc (természetesen aki
bírt) élőzene mellett, amit az étterem vezetősége biztosított. Az
égiek is kedvünkben jártak, igazi nyári napokban volt részünk.
Az ellátással különösen meg voltunk elégedve, amit ezúton is

köszönünk a szakácsnőknek. Külön köszönet jár Szajkó Marikának, aki ugyanúgy mint tavaly, idén is mindent megtett
azért, hogy jól érezzük magunkat.
Az üdülés végén a résztvevők arca tükrözte elégedettségüket,
és már előre jelezték, ha lehet jövőre is szívesen részt vennének hasonló rendezvényen. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek, akik
erre az alkalomra az anyagiak egy részét biztosították számunkra. Reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk segítségükre. Szeretnénk, ha jövőre is megszervezhetnénk már e hagyománnyá vált rendezvényünket, és még több tagunk vehetne részt rajta. Persze ez csak úgy valósulhat meg, ha sikerül
megteremteni hozzá az anyagiakat. A vezetőség további jó
egészséget kíván tagjainak és szeretettel várja őket további rendezvényeire.
Molnár Magdolna, vezetőségi tag

Alkotótábor Nánán
Második alkalommal hirdette meg a Csemadok nánai alapszervezete mellett működő DÖRMÖGŐ hagyományőrző
csoport alkotótáborát Nánán. A májusban meghirdetett táborba ötvenhatan jelentkeztek Nánáról és Párkányból. Az
agusztus 2 – 7 között zajló tábornak a nánai kultúrház és környéke adott otthont. A gyerekek 15 kézműves irányításával
dolgoztak és készítették a szebbnél – szebb alkotásokat. Az
esztergomi Vígh Mária, ill. Keszegh Ágnes segítségével készültek a csuhéfigurák, a nemezelők Valasek Valéria irányításával készítettek tetszetős tarisznyákat, ill. rongybabákat. A
barti Csepec Laci a batikolást tudományába avatta be a gyerekeket, a szalkai Szőcs Fruzsina és Soós Judit pedig az üvegfestés és a makramé technikájával foglalkoztak. Vinkler Júlia
és Tóth Ilona a szőnyegszövésben segítettek a régi szövöszékeken. Józsa Joachim által az egykori kötélverés technikáját
sajátították el a résztvevők. Izsák Erzsébet és Zsapka Mária,
párkányi gyönygyfűzők a legkisebbek figyelmét is lekötötték
az apróbbnál – apróbb bogárfigurákkal. Vass Zsuzsa üve-

gékszerkészítő és üvegfestő, Homolay Sándor üvegfúvó mester pedig egy számunkra eddig ismeretlen művészet titkaiba
avatták be gyerekeinket. Ők Magyarországról érkeztek. A
garamkövesdi Gyurkovics Gábor pedig szalmából készített
csodálatos alkotásokat a gyerekekkel. Az utolsó napon a gyerekek bemutatták munkáinak és egy emlékoszlop átadására is
sor került (Nemes László esztergomi fafaragó munkája). A tábor táncházzal zárult, amelyen a zselizi Kincső néptánccsoport zenekara húzta a talpalávalót. A tábor szervezője Nagy
Csilla, valamint Ivanics Teréz, Kremmer Júlia, Szúnyogh Anita, Dorna Erika, Horváth Ildikó felügyelők mindent megtettek azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és szép élményekkel térjenek haza. Jószándékú ember is akadt Hopka Ilona személyében, aki a táborozóknak süteménnyel, pogácsával
kedveskedett, Száraz Mariska néni pedig gyümölccsel lepte
meg őket.
Jó volt együtt lenni ezen a nyáron is a nánai táborban.
Dániel Erzsébet
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Prímestský detský tábor
Začiatkom augusta zorganizoval Rímskokatolícky farský
úrad v Štúrove s podporou Kolpingovej rodiny v Štúrove,
Spoločenstva matiek a veriacich prímestský (denný) tábor pre
deti vo veku od 6 do 15 rokov. Štyri dni boli naplnené programom, ktorý sľuboval množstvo zážitkov.
Hneď na úvod boli deti rozdelené do štyroch skupín pomenovaných podľa zvieratiek: psíkovia, rybičky, levy a žaby. Deti sa
rýchlo skamarátili medzi sebou i s animátormi, ktorí ich viedli.
V utorkovom programe prevládali najrozličnejšie športové hry:
počnúc zvláštnymi formami futbalu cez šesťdesiatsekundovku,
hru so zaviazanými očami až po preťahovanie lanom.
Popoludnie bolo venované príprave tričiek na ich zafarbenie. A
tak sa takmer 50 detí v stredu dopoludnia vybralo v špecifických
modrých tričkách najprv jazdiť na koni, a potom si zaplávať či
vyblázniť sa v bazéne. Náplňou popoludnia bola filmová rozprávka. Vo štvrtok sa deti naučili aspoň trochu narábať s baseballovou palicou pri hre zvanej méta, vyskúšali si beh s pinpongovou loptičkou, ako dokážu zhadzovať kolky či chytiť kľúč na
špagátiku podobne ako v pevnosti Boyard. Po výbornom obede,
ktorý spolu s najrôznejšími koláčikmi a ovocím tvoril úžasnú

súčasť každého dňa sa skupiny vybrali hľadať poklad. Napokon
sme sa zabavili pri tombole. V piatok po súťaži v skákaní vo
vreci a prenášaní vody sme sa povozili na loďke Balu po Dunaji.
Nie každý deň môžete použiť mak, šošovici, múku, mletú papriku či celé korenie na vytvorenie obrazu pomocou lepidla.
Napokon v posledný deň nasledovala „náročná úloha” pozostávajúca z 10 bodov, napr. získať vtáčie pierko, aspoň 5 vlasov
dlhších ako 10 cm, telefónny zoznam či dvadsaťkorunáčku s číslom 9. Anjelikovia (keď pomáhate tomu, koho ste si vyžrebovali) či „zápalky” (keď o ne prichádzate za každé neslušné slovo)
boli bežnou dennou súčasťou. Každý deň bol zakončený zaujímavou spoločnou modlitbou v kostole. Všetci odchádzali veľmi
spokojní a tešili sa, že sa stretneme aj na budúci rok. Chceme sa
poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri úspešnom priebehu tohtoročného prímestského tábora, najmä tetám kuchárkam, všetkých dobrodincom, ktorí pomohli či už finančne alebo darmi,
tým, ktorí sprevádzali naše snaženie modlitbami, rodičom a animátorom. Všetkým patrí úprimná vďaka, že sa nám s Božou
pomocou podarilo také krásne dielo.
Stanislav Illéš, admin.

Dobrodinci prímestského tábora
Beňo Ladislav – Beba železiarstvo, Bitter Imrich – Bicomp Štúrovo, Breda Ladislav – Hračky, Csányi – pohrebníctvo, Červený kríž
– Poliklinika Štúrovo, Drogéria – Max – Vekos s.r.o., Ernő Tóth – Vidat, Francúzska pekáreň, Hostinec Zoli, Ing. Tarňoši Štefan,
Jozef Bohuslav – Yamaha, Juhász Dušan, Kleštincová Anastázia, Kleštinec Ladislav, Kolpingova rodina Spišská Kapitula, Kolpingova
rodina Štúrovo, Mäsiarstvo – Hurbanovo, Milo Roman, Nozdrovická Jana, p. Árendášová Júlia, p. Czingelová Marta, p. Čonka –
Tulipán, p. Farkašová Mária, p. Horváthová Oľga, p. Hrobárik Robert, p. Kaplanová Marta, p. Konczová – Market, p. Kováčová
Magdaléna, p. Molnárová – Kotva, p. Molnárová Emília, p. Paulovičová Anna, p. Prochásková Marta, p. Remiš Anton, p. Srnková
Miroslava, p. Valovičová Katarína, p. Vitko – cukráreň, p. Záhoren – Camelia, p. Zsoldosová Alžbeta, p. Žákovič Dezider, Pajdaová
Zuzana – Ovocie-Zelenina, Pekáreň Csomor – Štúrovo, Rímskokatolícky farský úrad – Štúrovo, rodina Mitáková – Anna obuv, rodina Onodiová, rodina Tabová – Lodenica, Sitáš Attila, Sitáš Jozef, Spoločenstvo matiek, Tóth Attila – Quamet, Vadaš s.r.o. – p. Gyetven

Päť dní v Kováčove
Špeciálna ZO č. 99 – telesne postihnutých pod vedením pani
Tamásovej v auguste usporiadalo rekreačno-rehabilitačný pobyt
pre svojich členov v areáli výletnej reštaurácie Modrá ryba.
Vedenie sa snažilo zorganizovať podujatie tak, aby počas piatych dní sa všetci zúčastnení cítili príjemne. Každý deň po raňajkách sa začali procedúry. Členovia po rehabilitačnom cvičení a
merania krvného tlaku absolvovali masáž celého tela, výrivkový
kúpeľ a magnetické liečenie. Po obede sme voľný čas mohli využiť
na prechádzky, alebo na prechádzku po Kováčovských kopcoch,
ale našli sa aj takí, ktorí sa vykúpali v Dunaji. Večer pri táboráku
vrcholila dobrá nálada pri speve a zábave pri živej hudbe, ktorú
zabezpečilo vedenie reštaurácie počas nášho pobytu. Aj počasie
nám prialo a tak sme mohli prežiť päť krásnych dní v peknom

prostredí. Touto cestou by sme chceli poďakovať celému personálu výletnej reštaurácie, zvlášť vedúcej Marike Szajkovej, ktorá tak
ako vlani všetko urobila pre naše pohodlie.
Účastníci pobytu odchádzali domov veľmi spokojní a už teraz
naznačovali, že by sa radi zúčastnili podobného podujatia aj na
budúci rok. V neposlednom rade by sme chceli vysloviť naše poďakovanie primátorovi a mestskému zastupiteľstvu, že zabezpečili
časť finančných nákladov na túto akciu. Dúfame, že aj v budúcnosti budú nápomocní a zabezpečia finančné krytie na tento už
tradičný rehabilitačný pobyt, aby sa na ňom mohlo zúčastniť čím
viac členov organizácie. Našim členom prajeme dobré zdravie a
očakávame ich účasť na našich ďalších podujatiach.
Magdaléna Molnárová, členka výboru

Archeologická prechádzka
Ako je známe, najstaršou zachovalou architektonickou pamiatkou nášho mesta je farský kostol Svätého Imricha z r. 1701 a budova rímsko-katolickej fary, vybudovaná o niečo neskôr. Aké budovy
mohli existovať na území terajšieho mesta predtým? Aká bola ich
poloha a vonkajší vzhľad? K dispozícii sú historické záznamy,
vojenské hlásenia, zápisky cestovateľov, dobové rytiny a staré
mapy – ktoré potvrdzujú, že niekdajší hrad Kakath, pevnosť z
tureckých čias existoval. Pôvodné osídlenie po krvavých bitkách,
požiaroch, povodniach, rabovačkách a epidémiach viackrát bolo
spustošené ale našťastie vždy ožilo. Základy stavieb vojenskej pevnosti nemohli zmiznúť bez stopy. Napríklad po parkanskej bitke (9.
októbra 1683) víťazná kresťanská armáda z pomsty za prvú (prehratú) bitku, po ktorej padlo do zajatia, a Turkami bolo kruto

zavraždených značné množstvo poľských vojakov, pevnosť podpálilo. Žiaľ, k dispozícii dodnes nie sú materiálne dôkazy z dôb existencie pevnosti. Predmety ale niekde pod zemou musia existovať a
čakajú na svoje znovuobjavenie, aby mohli svedčiť o živote našich
predkov. Bolo síce jedno obdobie, keď archeológovia sa vážne
zaoberali problematikou parkanskej pevnosti. Uskutočnili sa aj
skúšobné vykopávky, ale k archeologickému prieskumu v podstate
nedošlo. V budúcnosti treba identifikovať z archeologického hľadiska „nádejné” miesta pomocou sônd, skúšobných vykopávok alebo
aj leteckých záberov. Časom by sme takto mohli dostať odpovede
na viaceré zaujímavé otázky a dohady, súvisiace s existenciou a
životom parkanskej pevnosti. Budú odhalené tajomstvá pevnosti?
-c- (Preklad: Lukács Žigmund)
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Árverés a sörfesztiválon
Július végén negyedik alkalommal került megrendezésre a
párkányi sörfesztivál Vincze Zoltán vállalkozó főrendező, ill. a
helyi művelődési központ társrendezésében. Volt a fesztiválnak egy olyan mozzanata, amit szeretnék külön megemlíteni.
A fesztivál műsorvezetője Albert József ötlete alapján egy focilabda – melyet a fesztivál minden egyes szereplője valamint a
polgármester úr is aláírt – került árverésre. A kikiáltási ár 500
korona volt, ami végül is 2300 koronára emelkedett. A labda
tulajdonosa így Detven Imre párkányi lakos lett, akinél – elmondása szerint – méltó helye lesz az „ereklyének”. S hogy
mindez miért érdekes? Ez az árverés nemes célt szolgált,
ugyanis a befolyt összeggel a párkányi Hársfa utcai magyar
nyelvű óvodát támogatták. Az összeghez hozzájárult KOZSÓ,

az Ámokfutók énekese is, így közel háromezer korona jutott az
óvodának.
Ezúton szeretnénk megköszönni Albert Józsefnek – aki személyesen adta át az összeget Nagy Gizella igazgatónőnek -,
hogy a szórakozáson és műsorvezetésen kívül ilyen humán cselekedet is eszébe jutott a sörfesztiválon. Továbbá köszönet illeti Kozsót, aki szintén támogatta ezt az elhatározást, s nem
utolsó sorban Detven Imrét, aki megvásárolta a labdát. Mindnyájuknak hálásak vagyunk. Biztosíthatjuk őket, hogy jó helyre került a pénz és sok csillogó gyermekszempár fog fölcsillanni a pénzen vásárolt játékok láttán.
Köszönjük, hogy ezzel örömet szereztek a gyermekeknek.

Výzva

Felhívás

Vážení občania!
Novovzniknuté Mestské múzeum v Štúrove považuje za svoju
povinnosť zachovanie predmetov múzejnej hodnoty, ako súčastí kultúrneho dedičstva tak z pohľadu národopisného ako aj historického, aby aj nasledujúca generácia sa oboznámila a hrdo
hlásila k minulosti svojich predkov.
Mestské múzeum chce svoju stálu expozíciu do budúcna
rozširovať a preto sa obracia na občanov s výzvou, ktorí sú
ochotní podať pomocnú ruku a vlastnia, alebo majú informácie
o starých rekvizitách spojených s históriou mesta, aby sa obrátili na pracovníkov mestského múzea (Štúrovo, Pri colnici č. 2).
Na pomoc Vám ponúkame niektoré naše typy:
– úžitkové predmety, fotky, noviny, knihy, vyznamenania,
rôzne dokumenty...
– predmety, ktoré charakterizujú hospodársky vývoj mesta od
druhej polovici 19. storočia: škrobáreň Frankl a synovia, mlyny
Franklovcov a Timárovcov, tehelňa Rennerovcov, octovňa
Schrankl, lekáreň Rogrün, železnica, pošta, sporiteľňa...
– fľaše od vína, piva, sódy, octu, tehly, sporáky...
– dôkazy čulého spoločenského života: dobrovoľný požiarny
zbor, katolický mládežnický spolok, spevokol, čitateľský
krúžok, telovýchovné združenie, skautská skupina sv. Imricha,
divadelný krúžok...
Vlastne všetko, čo poslúži k zachovaniu minulosti.

Tisztelt Polgárok!
A párkányi Városi Múzeum létrejöttével kötelességünknek érezzük
városunk és környéke néprajzi értékeinek, tárgyi emlékeinek, kulturális örökségünknek a megőrzését és megmentését, hogy az elkövetkező nemzedékek is tanulhassanak belőle és büszkén vállalhassák őseik múltját.
A múzeum bővíteni szeretné állandó tárlatát, ezért felhívással fordul minden kedves polgárhoz, aki hajlandó segítőkezet nyújtani.
Ezért kérjük mindazokat, akik birtokában vannak helyi muzeális értékeknek, vagy tudomásuk van a város múltjához kapcsolódó tárgyakról, jelentkezzenek a városi múzeum munkatársainál (Párkány,
Vámház köz 2).
Elsősorban a következő kordokumnetumokra, tárgyi emlékekre
gondolunk:
– használati eszközök, fényképek, újságok, különféle írásos dokumentumok (mesterlevél, születési– és halotti bizonylatok, behívó– és
kitelepítési levél, kiváltságlevél…
– Sebők Zsigmond könyvei, cikkei, egyéb művei
– a 19. század második felében beindult gazdasági fejlődés tárgyi
emlékei: gyárak, patikák, vasút, posta, takarékpénztár …
– boros-, sörös-, szódás-, ecetes üvegek, cégtáblák, tégla, sparhelt…
– a pezsgő társadalmi élet lenyomatai: önkéntes tűzoltó testület,
katolikus legényegylet, dalegylet, olvasókör, torna egylet, a Szent Imre cserkészcsapat, szini egylet… egyszóval minden, ami a múlt egy
darabkáját és a régmúlt Párkány szellemét őrzi.
A kölcsönös együttműködés reményében várjuk mindenkit szeretettel!

S radosťou Vás očakávame a tešíme sa na spoluprácu s Vami!
Pracovníci múzea

Glázer Éva

A múzeum munkatársai

Bővülnek a hétvégi buszjáratok Párkányban
Mivel a Nyitra megyei önkormányzat, ha csekély mértékben is,
de megnövelte a párkányi helyi közlekedésre szánt támogatás
mértékét az érsekújvári Szlovák Autóbusz-közlekedési vállalat helyi kirendeltsége a lakossági igényeknek megfelelően szeptember
elsejétől bővíti a hétvégi autóbusz-járatok számát. Ezentúl az 1. sz.
helyi autóbusz szombaton és vasárnap az R 235 számú Amicus
nemzetközi gyorsvonattól is közlekedik 9.00 órai indulással. A 2.
sz. helyi autóbusz szombaton és vasárnap az Érsekújvár felől érke-

ző Os 4261 számú személyvonattól is közlekedik 15.25 órai indulással. Ugyancsak a 2. sz. helyi autóbusz 19-es járata hétköznaponként tizenöt perccel később, 19.50 órakor indul, ezentúl bevárja a
Léva felől érkező MOs 5908 számú személyvonatot is. Ugyanez a
járat szeptember elsejétől szombaton és vasárnap is a feltüntetett
időpontban közlekedik. Az 5. sz. helyi autóbusz 20-as járata, mely
Nánáról indul 16.05 órakor hétköznaponként, megváltozott útvonalon közlekedik és kiszolgálja a Teraszok lakótelepet is.

Viac autobusových spojov v Štúrove cez víkendy
Vďaka zvýšenej finančnej podpory zo strany Samosprávy
VÚC Nitra, SAD v Štúrove má možnosť od 1. septembra 2004
vyhovieť určitým oprávneným požiadavkám cestujúcej verejnosti cez víkendy.
Od tohto termínu mestský autobus č. 1 dočká aj medzinárodný spoj R 235 Amicus o 9.00. Mestský spoj č. 2 v sobotu a
nedeľu dočká osobný vlak od Nových Zámkov a odchádza zo

železničnej stanice o 15.25 hod. Takisto v pracovných dňoch
mestský autobus č. 2 (spoj 19) zo Stanice odchádza o 15 minút
neskoršie, t.j. o 19.50 a tak dočká spoj MOS 5908 od Levíc.
Bude premávať v tomto čase aj cez soboty a nedele. Autobuse
č. 5 (spoj 20), ktorý z Nány odchádza o 16.05 bude mať zmenenú trasu, aby obslúžil aj obyvateľov sídliska Terasy.
(Preklad: Lukács Žigmund)
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Kanoisti na majstrovstvách republiky
Za kanoistami je vrcholný pretek – majstrovstvá republiky,
ktoré prebehli za veľmi teplého počasia už tradične na Zelenej
vode. Konali sa síce netradične z dôvodu kvalifikácie na olympijské hry. Najúspešnejším pretekárom z TJ Dunaj Štúrovo sa
stal Tomáš Fischer. Tentoraz dobre zabojovali i dievčatá
Veronika Takácsová a Jutka Kecskemétiová.

Richard Matus: 16. miesto
Tomáš Kovács: 24. miesto
Veríme, že výbornou prázdninovou prípravou v jesennej časti
Orange cupu dosiahnu ešte lepšie umiestnenia.
JK

Umiestnenia Štúrovčanov:
Tomáš Fischer: 2. miesto K-1 500 m, 4. miesto K-2
Radim Kráľ: 4. miesto K-2, 7. miesto K-4
Kozubek Viktor: 10. miesto K-2
Daniel Popelka: 10. miesto K-2
Veronika Takácsová: 3. miesto K-2, 7. miesto K-2
Jutka Kecskemétiová: 4. miesto Mk-1, 7. miesto K-2
V prvej polovici sezóny sa uskutočnili preteky Orange cup v
Novákoch a Piešťanoch, na ktorých naši pretekári dosiahli
nasledovné umiestnenia:
Tomáš Fischer: 2x 2. miesto, 1x 3. miesto
Jutka Kecskemétiová: 5. a 7. miesto
Radim Kráľ: 7. a 9. miesto
Veronika Takácsová: 3. a 7. miesto
Nikola Vágvöldiová: 9. miesto

Radim Kráľ, Tomáš Fischer, Richard Matus, Tomáš Kovács,
Veronika Takácsová, Nikola Vágvöldiová.

Kasárne môže zužitkovať mesto

A város hasznosíthatja a laktanyát

Štúrovské kasárne so svojimi objektmi sa stanú majetkom mesta, potom, že ministerstvo obrany uvolnilo tieto
priestory v rámci reorganizácie armády. O ďalšom osude
nehnuteľností už existuje dohoda medzi mestskými podnikmi.(Bytový podnik, Vadaš s.r.o. a Technické služby mesta).
Bytový podnik plánuje využiť jednu nedostavanú budovu
na území kasární na obytný dom s jedno– až dvojizbovými
bytmi, resp. garzónkami. Technické služby vidia v kasárenských objektoch nové možnosti pre rozšírenie svojej činnosti. Imre Nagy, riaditeľ technických služieb si myslí, že
po presunutí činnosti podniku do priestoru bývalých kasární ich terajšie objekty bude môcť mesto ponúknuť pre iné
podniky, a z prenájmu získať ďalšie financie pre mesto.
Možnosti technických služieb v priestoroch kasární budú
oveľa väčšie. Vznikla by tak možnosť na separovaný zber a
triedenie odpadkov, a perspektívne aj na výstavbu zariadení na kompostovanie komunálneho odpadu. Ako majitelia
niektorých kasárenských objektov by TSM mali reálnejšiu
nádej aj na získanie financií z európskych a vládnych zdrojov. Vadaš má záujem o kinosálu a telocvičňu, kde by
vybudovali ďalšie ubytovne. Po ich získaní a prestavbe by
podľa slov riaditeľa spoločnosti, Ing. Mikuláša Gyetvena by
získali 160-200 miest. Popri zvýšení ubytovacích kapacít
termálne kúpalisko plánuje vybudovať ďalšie veľkokapacitné parkovisko pre tisíc parkovacích miest, čo by značne
zmiernilo terajšie parkovacie problémy.

A párkányi laktanya a rajta lévő épületekkel együtt a város tulajdonába kerül, miután azt más irányú hasznosításra szabadította
fel a védelmi minisztérium. Az ingatlan hasznosításáról az értintettek – a lakáskezelő vállalat, Vadas Kft és a műszaki szolgáltató
vállalat (TSM) vezetői már meg is egyeztek. Ennek értelmében a
lakáskezelő vállalat vezetése a laktanya egy félkész állapotban lévő épületének átalakításával egyszobás, kétszobás, ill. garzonlakások kialakítását tervezi, a műszaki szolgáltató vállalat új működési területet lát a laktanyában. Nagy Imre, a cég igazgatója szerint áttelepülésük esetén a jelenlegi működési területüket az épületekkel együtt az önkormányzat bérbe adhatná valamely cégnek
és ezáltal újabb bevételhez jutna a város. A cég itt messzemenően
jobb feltételek mellett tudna eleget tenni feladatainak. Lehetőség
nyílna a szelektíven gyűjtött hulladék tárolására és osztályozására,
valamint hosszú távon egy komposztáló üzem létesítésére is.
Emellett a laktanyában lévő csarnok birtokában – amelyet remélhetőleg szintén a cég kap meg – a vállalat vezetése nagyobb esélylyel pályázhatna különböző uniós és állami pénzek elnyeréséért.
A Vadas Kft. a katonák által használt tornaterem és moziterem
átalakítása révén bővíthetné szálláshelyeit. Gyetven Miklós, a Vadas igazgatója úgy véli, hogy hozzávetőleg 160-200 új ágy, illetve
vendég elhelyezésére nyílna itt lehetőség. Egyébiránt a szálláskapacitás bővítése mellett a fürdő egy ezer férőhelyes új parkoló kialakítását is tervezi. Tekintettel a város parkolási gondjaira az új
parkoló nagymértékben enyhítene a jelenlegi parkolási gondokon.

Stavia sa spojovacia cesta OÚ

Épül a körzeti hivatal bekötőútja

V polovici augusta sa začala výstavba päť metrov širokej spojovacej cesty obvodného úradu, ku ktorému pribudne aj 42 parkovacích miest (35 pre návštevníkov, 5 pre úrady, 2 pre telesne
postihnutých). Mestská samospráva vyčlenila zo svojho rozpočtu 2,8 milióna korún na tento účel, no podľa slov referenta pre
dopravné záležitosti MsÚ, Ing. Zoltána Dekického investícia
bude stáť asi len 1,8 milióna Sk. Stavba má byť dokončená do
konca septembra. Obvodný úrad a mesto dovtedy prosí občanov
o strpenie.

Augusztus közepén megkezdődött a párkányi Körzeti Hivatalhoz
vezető öt méter széles bekötőút kiépítése, amelyhez egy 42 férőhelyes parkoló (35 az ügyfelek, öt a hivatalok, két férőhely pedig a
mozgássérültek számára) társul. Így hamarosan megszűnik az áldatlan állapot, amely a hivatalhoz való bejutást nehezítette. Dekicky
Zoltán a városi hivatal közlekedési előadója állítja, hogy a költségvetésben e célra elkülönített 2,8 millió korona helyett a beruházás
csupán mintegy 1,8 millió koronába kerül majd. Az útépítés befejezését szeptember végéig tervezik. Addig a város és az épületben székelő hivatalok vezetői az autósok szíves türelmét kérik.
(O)

(o) (Preklad: Lukács Žigmund)
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Kurzy – Tanfolyamok
Mestské kultúrne stredisko v Štúrove oznamuje,
že aj v tomto roku otvára nasledovné jazykové
a praktické kurzy:

A párkányi Városi Művelődési Központ ezúton
értesíti az érdeklődőket, hogy az elkövetkező tanévben
a következő nyelvi és gyakorlati tanfolyamokat indítja:

 Angličtina pre začiatočníkov a mierne pokročilých
(1.500,– Sk)
 Nemčina pre začiatočníkov a mierne pokročilých
(1.500,– Sk)
 Plávanie pre najmenších (t.j. pre vekovú kategóriu
od 9 mes. do 3.r.) (1.000,– Sk)
Kurzy sa uskutočnia v mesiacoch október až apríl. Bližšie
informácie Vám poskytneme v MsKS, kde sa môžete hlásiť
osobne do 17 septembra 2004, v pracovných dňoch od 800
– do 1500, resp. na tel. č.: 036/ 7511 108.
Záujemcov srdečne očakávame!

 Angol nyelv kezdőknek és haladóknak
(1.500,– Sk)
 Német nyelv kezdőknek és haladóknak
(1.500,– Sk)
 Úszás gyermekeknek, babáknak (9 hónapos kortól
3 éves korig) (1.000,-Sk)
A tanfolyamok októbertől áprilisig tartanak.
Jelentkezni 2004. szeptember 17-ig a párkányi
kultúrházban lehet munkanapokon 800 – 1500
óráig, személyesen, vagy telefonon:036/7511 108.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Köszönetet mondunk minden kedves
rokonnak, barátnak és ismerősnek, akik 2004.
július 6-án elkisérték utolsó útján
a drága jó édesanyát, nagymamát és
dédnagymamát Matus (szül. Nemes) Ilonát.
Köszönet a sok koszorúért és virágért,
mellyel enyhítették mély fájdalmunkat.

Ha majd egyszer megfáradva lezárul könnyező
szemünk, hozzád megyünk megpihenni,
drága gyermekünk.
Pásztor Péter
1969 – 2002
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
augusztus 9-én halálának második évfordulójára.

A gyászoló család

K i n o

–

M o z i

Danubius
September 2004 szeptember

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete
2.-3.
4.-5.
7.
8.
9.-10.
11.-12.
14.-15.
16.-17.
18.-19.
21.-22.
23.-24.
25.-26.

Kamoši (Nicolai Cleve Broch, Aksen Hennie)
5 Lupičov a stará dáma (Tom Hanks, Marlon Wayans)
Filmový klub: Nič neľutujem (Irena Dittertová, Marcela Stieglerová)
Deň po tom (Dennis Quiad, Jake Gyllenhaal)
Tú starú treba zabiť (Ben Stiller, Drew Barymore)
Krajina strelcov (Kevin Costner, Robert Duvall, Anette Bening)
Mambo Italiano
Inkognito (Bob Dylan, Jeff Bridges, Jessica Lange, Penelope Cruz)
Garfield (Bill Murray, Jennifer Love Hewitt) – od 18.00
Kill Bill 2 (Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hanah)
Harry Potter a väzeň z Azkabanu – od 18.00
Hriešňy tanec 2 (Diego Luna, Mika Boorem, Patrick Swayze)
Od 27. 9 do 1. 10 – dovolenka – Szept. 27-től okt.1-ig – szabadság

Avízo na október – Októberi előzetes:
2.-3.
Kráľ Artuš (Clive Owen, Kiera Knightley)
9.-10
Prezumcia Viny (Denzel Washington, Eva Mendes)
19.-20 Purpurové Rieky 2 (Jean Reno, Christopher Lee)
26.-27 Catwomen (Halle Berry, Owen Wilson)
Zmena programu vyhradená!!!

A gyászoló család
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EKOTER, s.r.o

Predajňa REMESELNÍK
Komenského 15, Štúrovo (oproti technickým službám)

PONÚKAME

KÍNÁLATUNK
BARKÁCSOLÓK RÉSZÉRE

PRE DOMÁCICH MAJSTROV
 tatranský oblkad
 okrasné lišty, laty
 drevené ploty
 ďalší doplnkový sortiment
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 lambéria
 díszítő lécek
 fakerítések, korlátok
 további kiegészítő faáru
ASZATALOSOK RÉSZÉRE

PRE STOLÁROV
 eurohranoly na výrobu okien: meranti, smrek, červený smrek, borovica, dub, americký biely dub
 stolárske rezivo: smrek, borovica, buk, dub, americký biely dub
 lepené drevo: buk, dub, smrek
 hranoly pre interiérové dvere

 Eu-profilok ablakok készítéséhez: meranti, lucfenyő, vörösfenyő, boróka, tölgy, amerikai fehér tölgy
 fűrészáru: fenyő, boróka, bükk, tölgy, amerikai fehér tölgy
 ragasztott falapok: bükk, tölgy
 speciális profilok ajtók készítéséhez
KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK

POMOCNÉ MATERIÁLY
 tmely
 lepidlá
 peny
 aplikačné pištole
 spojovací materiál

 tömítő anyagok
 ragasztók
 habok
 pisztolyok
 összekötő anyagok
PARKETTÁK

PARKETY
 veľkoplošné parkety „GREENKEET”
 tropické masívne parkety

Srdečne Vás pozývame do našej predajňe!
„REMESELNÍK” – Komenského 15, Štúrovo
Tel/Fax: 036/7512 089, Mobil: 0908/736 663
e-mail: tbroker@sinet.sk

 nagyfelületű „GREENKEET” parketták
 tropikus masszív parketták

Szeretettel várjuk Önt üzletünkbe!
Otváracie hodiny: Po:
12,30 - 17,00
Nyitvatartás:
Ut-Po: 9,00 - 12,00 12,30 – 17,00
So:
8,30 - 12,00

Tisztelt Párkányi Polgártársak!
Tisztelt Pedagógusok!

Organový koncert

Varnus Xavér

Esztergomban, a Mária Valéria hídtól 10 percnyire,
2004. októberi kezdéssel indul az
OKLEVELES GRAFOLÓGUS képzés

orgonahangversenye
2004.október 10, 16.00

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
A tanfolyam időbeni megszervezése: havonta egy alkalommal,
szombaton

a szőgyéni római katolikus
templomban
Rím. kat. kostol Svodín

Helyszín: Esztergom, Babits M. Általános Iskola (volt Somogyi),
Sugár u. 24

Főszervező: Városi Művelődési
Központ – Párkány Tel.: 7511 108

Jelentkezés: folyamatosan a 0903 – 433 – 254 telefonszámon
PEDAGÓGUS OKLEVÉLLEL RENDELKEZŐKNEK:
Grafológiai alapismeretek az oktatásban és nevelésben
tematikájú továbbképzés 90 órában
FONTOS! Végzett hallgatóink KÉTNYELVŰ (szlovák-magyar)
OKLEVELET kapnak.
Ne feledje!
Az Európai Unióban szakképesítés kell minden munkához!

III. Jesenné dni mesta – III. Őszi Városnapok
24-25. sept. 2004
XII.Štúrovské hudobné dni – XII.Párkányi Zenei Napok
2004. október 1-3
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v tesnej blízkosti termálneho kúpaliska. Kontakt: 0905 513 732
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A Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. egy nemzetközileg elismert,
elektronikai alkatrészek, csatlakozók fröccsöntésével, szerelésével és –
Nyugat-Magyarország egyik legmodernebb szerszámüzemében – szerszámok készítésével foglalkozó multinacionális vállalat, mely szerszámüzemének bővítéséhez keres munkatársakat folytonos műszakrendbe

kézi szerszámkészítő
köszörűs
tömbszikraforgácsoló
huzalszikraforgácsoló
és HSM-programozó (CAD/CAM és marási ismeretekkel)
munkakörökbe.
A jelentkezés feltétele:
• Középfokú szakirányú végzettség
• Minimum 2 éves szakmai gyakorlat
Amit ajánlunk:
• Kultúrált, tiszta munkakörülmények
• kiemelten magas kereseti lehetőség, teljesítmény alapú prémium rendszerrel; jelenléti pótlékkal, vonzó szociális és egyéb juttatásokkal

Amennyiben felkeltettük érdeklődését,
küldje el hozzánk önéletrajzát a következő címre:
Tyco Electronics Hungary Termelő Kft
2500 Esztergom, Amp út 2.
További információt a személyzeti osztály ad a
33 / 540-181-es telefonszámon.

Párkány és Vidéke
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A Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. egy nemzetközileg elismert,
elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó multinacionális vállalat esztergomi székhelyére
Folyamatmérnök,
(szakirányú felsőfokú (gépészmérnöki) végzettség, tárgyalóképes angol és/vagy német
nyelvtudás, felhasználói szintű számítástechnikai ismeret és szakmai gyakorlat feltétel )

Termékmérnök,
(szakirányú felsőfokú (gépészmérnöki) végzettség, tárgyalóképes angol és/vagy német
nyelvtudás, felhasználói szintű számítástechnikai ismeret és szakmai gyakorlat feltétel )

és Six Sigma folyamatelemző mérnök
(felsőfokú minőségbiztosítási vagy gépészmérnöki végzettség minőségügyi tapasztalattal,
tárgyalóképes angol nyelvtudás, felhasználói szintű számítástechnikai ismeret szükséges)

munkatársakat keres.
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Külföldi tapasztalatszerzési lehetőség
• Albérleti, étkezési, utazási támogatás

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, küldje el magyar és idegen nyelvű
szakmai önéletrajzát a következő levél– vagy email-címre:
Tyco Electronics Hungary Termelő Kft
2500 Esztergom, Amp út 2.
epalko@tycoelectronics.com
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Výhody, ktoré Vám ponúka Wüstenrot – stavebná sporiteľňa:
· ochrana Vašich vkladov až do
výšky 40-násobku priemernej
mesačnej mzdy
· vysoké zhodnotenie vkladov –
viac ako 7,1 p.a.

· výhody rodinného sporenia
· úvery od 15 000 do 3 mil. Sk s
úrokovou sadzbou už od 3% p.a.
· u produktu Akurát – úver s 0%
vkladom vlastných prostriedkov

Wüstenrot poisťovňa: N o v i n k a !
· najvýhodnejšie poistenie motorových vozidiel podľa výkonu motora v
kW
· kapitálové poistenie kritických chorôb
– vyplatenie celej sumy pri diag-

V predaji od 1. Augusta, aj na splátky!

• Tisztelettel meghívom Önöket újonnan megnyílt kozmetikai szalonomba a Nánai út 17 alá (a Malom mellett) Nyitva: Kedd – Szombat:
9.00 – 18.00 Tel.: 0905/597788.
• Pozývam Vás do novootvoreného kozmetického salónu v Štúrove
na Nánanskej č. 17 (pri Mlyne). Otv. od 9.00 – 18.00 hod, utorok až
sobota. Inf.: 0905/597788.
• Poisťovňa AEGON LNV hladá úspešných manažérov pre obsadenie
lokality Štúrovo. Tel.: 0905/779 443, 0903/447 045, 036/7533830
• Ülőgarnitúra eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 036/7524531,
0905/275822.
• Predám 220 l truhlicovú mrazničku. Cena: 3.000,– Sk. Tel.:
036/752 2667, 0908/151769.

nostikovaní kritickej choroby poisteného aj jeho detí
· dôchodkové poistenie – celoživotný súkromný dôchodok
· najvýhodnejšie majetkové poistenie

V prípade záujmu sa informujte u Vášho finančného poradcu:
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

• Eladó két db üvegezett belső ajtó, 25 literes PB gázpalack és csomagtartó Škoda 120-ra. Tel: 0908/928-095.
• Kiadó garázs Párkányban. Tel: 0908/301749.
• Vymením veľký 4-izbový byt v OV, 105 m2 za menší v Štúrove.
Dám do prenájmu 1-2 izbový byt. 036/7511 515, 0908 135 035.
• Pozývame Vás na zoznamovací večierok dňa 11.9.2004 o 19,00
hod. do hotela Mineral v Dudinciach. Cena: 480.- Sk. Bližšie informácie na tel.č.: 0904/552321.
• Fiatal pedagógus albérletet keres Párkányban. Tel: 00-36-303350917.
• Sürgősen eladó kiságy, babakocsi és pók. Tel: 0908/493935.

2004. július–augusztus
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VASKERESKEDÉS
ŽELEZIARSTVO
Široký výber železiarskeho tvaru:
• elektrické ručné náradie
• spojovací materiál
• záhradkárske potreby

Ponorné čerpadlá
od 1 114 Sk
Stolná kotúčová píla
2 942 2 599 Sk

325 Sk
grily od
é
n
d
a
r
Záh

Motorové píly od 10 990 Sk

Krovinorezy
od 7 990 Sk

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

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

GAMEX – Štúrovo
Információ és rendelés a 75 10 950 telefonszámon

AUTOKOZMETIKA

MŰANYAG ABLAKOK,
AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON
Nám.Sv. Imricha 33, Štúrovo – Párkány
Tel/Fax: 036/7512 245; 0905/357 274

BEZPEČNOSTNÉ
DVERE LEVAP
–
–
–

– lapostetők szigetelése
– tetőkonstrukciók
– zsindelyes tetőfedés

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

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

7
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Pôžičky od 10 000 do 600 000 Sk – Személyi kölcsön 10 000-től 600 000 Sk-ig
Pôžičky pre všetkých!
– bez ručiteľa
– aj pre dôchodcov
– rýchlo a bez formalít
– prefinancovanie dlhov

Váš finančný poradca
Az Ön pénzügyi tanácsadója:
Ing. Štefan Torňoši
036/7510-410, 0905/250-999
istvan@mail.viapvt.sk

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

CD, DVD MEDIUM
Kiskereskedés
nagykereskedelmi árakon
Maloobchod
s veľkoobchodnými cenami
Hlavná 49 – Fő utca 49
(Dvor Agrovaria-udvar)
Tel: 0908/041-914

Záhradkárstvo – Kertészet

SMARAGD
OKRASNÉ DREVINY,
záhradkárske potreby,
kŕmne zmesy
postreky
GYÜMÖLCSFÁK,
DÍSZFÁK,
permetek,
örökzöldek,
kertészbolt,
tápok
Otváracia doba – Nyitvatartás:
Po/H – So/Szo: 800 – 1800, Ne/V: 800 – 1200
Tel: 036/759-70-53 Mobil: 0905/357-281
Simon Ferenc, Madáchova 113, 943 60 Nána

2004. július–augusztus
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425
Whirlpool pračka so sušičkou
AWZ 414

22.290.-

17.990.-

AWM 8085
19.990.-

13.990.-

ARDO TL 804

AWM 8105
19.990.-

14.990.13.990.-

11.490.-

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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Nefunguje Vám telefón?
V servisnom stredisku
Nokia Instant Servis Point – Elektro Cocher

Vám ho opravíme
Poskytujeme záručnú a
pozáručnú opravu
mobilných telefónov
značky N O K I A

K Vašim službám od septembra 2004
NISP – Elektro Cocher, Hlavná 15, Štúrovo, Tel.: 036/752 2660

Q U I C K

TAXI

NON
STOP

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

0908 759 166

 napi 24 órás szolgálat
 rendelésre mikrobusz (külföld-belföld)
 áruszállítás (külföld-belföld)
 csomagküldő szolgálat

IGAZOLVÁNYKÉPEK digitális fényképezőgéppel
a legmegfelelőbb kép kiválasztásával ugyanazon az áron.
Esküvői fotók digitálisan és hagyományos eljárással is
Gyorsan, olcsón, kiváló minőségben!

ÚJDONSÁG!
Ital-, ill. ajándékszerviz – NON STOP

Digitális képek készítése egy órán belül (ugyanolyan áron,
mint klasszikus filmről). Égetés CD-re is.

AKCIÓ!
10% árengedmény valamennyi szolgáltatásunkra!

Hagyományos fényképek kidolgozása
Filmek, fényképezőgépek árusítása

 služba 24 hodín denne
 na objednávku mikrobus (aj do zahraničia)
 preprava tovaru (SR+zahraničie)
 doručovanie balíkov

Fotografie NA PREUKAZY s digitálnym fotoaparátom
s možnosťou výberu najvhodnejšej fotografie
za rovnakú cenu.
Sobášne fotogfrafie s digitálnou a klasickou technológiou.
Rýchlo, lacno, kvalitne!

NOVINKA!
doručovanie nápojov a darčekov na objednávku

Vyhotovujeme fotografie z digitálnych fotoaparátov za 1
hodinu (za rovnakú cenu ako z filmu). Napálenie aj na CD

AKCIA!
10% zľava na všetky naše služby!

Predávame filmy, fotoaparáty, albumy, batérie,
rámy na obrazy

