
24. septembra – na treťom výročí
odovzdania mosta sa začali III.
Jesenné dni mesta slávnostným zasad-
nutím mestského zastupiteľstva.
V kruhu partnerských miest, poslan-
cov, starostov obcí regiónu, a predsta-
viteľov partnerských firiem a úradov
sa konalo odovzdanie ceny Pro Urbe,
ktorú na základe rozhodnutia mest-
ského zastupiteľstva v tomto roku
dostal Ing. Július Bartusz, in memo-
riam. Cenu prevzali jeho synovia,
Attila a Július.

Na slávnostné zasadnutie prijali
pozvanie aj Rudolf Slánsky, bratislav-
ský Veľvyslanec Českej republiky
a László Szigeti, štátny tajomník
Ministerstva školstva SR. Ostrihom
zastupovali primátor, Meggyes
Tamás, a viceprimátor Knapp János
Pál, delegáciu mesta Castellarano,
Eliseo Baroni, z Bruntálu to bola
Alena Skácelová, vedúca mestského

úradu. István Nagy, primátor sedmo-
hradského mesta Barót (Baraolt)
prišiel s početnou delegáciou, medzi
inými členmi Detského folklórneho
súboru, ktorí vystupovali nielen v
programe jesenných dní mesta, ale aj
na oberačkových slávnostiach v
Kameníne, kde mohli vychutnať
pohostinnosť Kamenínčanov a
Kisbojtár-u. Na slávnostnom zasad-
nutí sme mohli privítať aj Jaromíra
Dziela, primátora mesta Gniezno,
ktorý prišiel z partnerského mesta
Ostrihomu a zúčastnil sa aj behu
Mostu Márie Valérie. Počas dvoch dní
osláv si každý mohol vyberať z
množstva kultúrnych a športových
programov. Piatkový večer s koncer-
tom skupiny The Backwards-Beatles a
následne s vystúpením skupiny Trapéz
ostane zase len nezabudnuteľným.
Bola to skutočná slávnosť!

-h-

Szeptember 24-én a városi képviselő-
testület ünnepi ülésével kezdődtek a III.
Őszi Városnapok a hídátadás harmadik
évfordulóján. A testvérvárosi küldöttsé-
gek, a képviselők, a régió polgármeste-
rei és a város területén működő part-
nerszervezetek képviselői körében
került sor az ez évi Pro Urbe díj áta-
dására, amelyet Ing. Bartusz Gyulának
in memoriam ítélt oda a képviselőtes-
tület. A díjat a kitüntetett fiai, Attila és
Gyula vették át.

Az ünnepi ülésre elfogadta a meghí-
vást többek között Rudolf Slánsky, a
Cseh Köztársaság pozsonyi nagykövete
és Szigeti László, oktatási államtitkár is.
Esztergomot, Meggyes Tamás, polgár-
mester és Knapp János Pál alpolgármes-
ter képviselték, Castellarano küldöttsé-
gét Eliseo Baroni, a bruntáli delegációt
pedig Alena Skácelová, hivatalfőnök

vezette. A székelyföldi Barót polgármes-
tere, Nagy István népes küldöttséggel
érkezett, többek között az ottani
Tulipán Gyermektánccsoporttal, akik
nemcsak a hídünnep programjában, de a
kéméndi szüreti ünnepségen is részt vet-
tek és a kéméndiek, valamint a Kisbojtár
vendégszeretetét élvezhették. A párká-
nyi ünnepi testületi ülésen megjelent
Jaromír Dziel, Gniezno polgármestere
is, aki Esztergom lengyel testvérváro-
sából érkezett és a hídfutáson is részt
vett.

Az ünnepség két napján ki-ki választ-
hatott a kulturális és sportprogramok
tömkelegéből. A péntek esti The
Backwards-Beatles koncert, majd az ezt
követő fergeteges Trapéz-buli megint-
csak emlékezetes marad. Igazi felszaba-
dult hídünnep volt!

-h-
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GAMEX – Štúrovo
kompletná tieniaca technika

informácie a objednávky na tel. čísle 7510 – 950

ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU ČALÚNENIE DVERÍ ŽALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne

látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY,

TESNENIE OKIEN A DVERÍ, SIEŤKY PROTI HMYZU,

MAĽOVANIE bytov, natieranie okien a dverí

ééss  VViiddéékkeeaa  ookkoolliiee

Slávnosť Márie Valérie

Hídünnep

PPáárrkkáánnyyŠŠttúúrroovvoo

BBaarrttuusszz  AAttttiillaa  ééss  GGyyuullaa  aa  PPrroo  UUrrbbee
ddííjjjjaall

FFoottoo::  VVaallkkoo

FFoottoo::  HHiimmmmlleerr



22 sseepptteemmbbeerr  22000044ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

Na treťom výročí odovzdania Mostu Márie Valérie sa
zhromaždilo na štartovej čiare štvor- resp. desaťkilometro-
vej trate celkovo 782 účastníkov v piatich kategóriách.

Najmladší „pretekár”, ktorý to zvládol v krku svojho
otca – sa narodil v roku 2001, a najstarší mal 78 rokov.
Okrem bežcov našich dvoch krajín bežal
jeden Angličan, šesť Poliakov a dvaja
Švajčiari – strážcovia mostu.

Do súťaže sa nominovalo celkovo 950
ľudí, ale 168 z nich sa zrejme uchádzalo
len o tričká. Celú trať absolvovalo len 587
bežcov. Zaujímavosťou tohoročnej súťaže
bolo, že cca 60% účastníkov behu boli
ženy, a najviac bežcov patrilo do najmla-
dšej vekovej kategórie (do 14 rokov). V
každej kategórii boli ocenení ženy i muži.
Víťazi dostali pohár, druhý a tretí obdržal
medaily. Na 10-kilometrovej trati bola
dolná veková hranica 15 rokov.

Víťazi štvorkilometrovej trate:
–  do 14 rokov – Nagy Angéla, resp.

Pokorni Milán Gábor
– 15 – 20 rokov – Oszvald Adrienn, resp. Hengl Viktor 
– 21 – 40 rokov – Zöld Bernadett, resp,  Rendes Csaba 
– 41 – 55 rokov – Szekeres Ilona, resp. Farda Lajos
–  nad 55 rokov  – Koch Józsefné (bola jedinou prete-

kárkou kategórie)
Víťazi desaťkilometrovej trate boli Kis Éva, resp. Emmer

Attila. Zo Štúrovčanov najlepšie účinkovali Godó Éva (10
km) a Dobai János (4 km) – obaja skončili na druhom
mieste. Beh je samozrejme spoločne organizovaný dvoma
mestami, ako i finančné zabezpečenie je spoločné –
Ostrihom dodalo tričká, Štúrovo poháre a medaily. O
organizačné zabezpečenie sa najviac pričinili Kismóni
János, športový referent mestského úradu v Ostrihome,
Tibor Halasi, riaditeľ MsKS a Mihály Dávid, štúrovský
pedagóg.

(O) Preklad: -jh-

Podujatie bola jednou z najvýznamnejších udalostí tohoroč-
ných mestských dní. Samotná súťaž bola zorganizovaná už po
štrnásty krát. Vzhľadom na to, že  vlani v Martine súťaž vyhra-
li Štúrovčania, sme mali možnosť usporiadať podujatie v našom
meste. Súťaže sa zúčastnilo 28 záchranárskych skupín.

Podujatie svojim spôsobom malo medzinárodný charakter,
nakoľko tu boli aj tri družstvá z Českej republiky (Karlovy
Vary, Vyškov, Přerov) a jedno maďarské trio z Győru. 

Organizátormi súťaže boli Poliklinika Štúrovo a pracovníci
našej rýchlej zdravotníckej služby, ktorí to zvládli na výbornú.
Domáci sa súťaže samozrejme nezúčastnili. Význam udalosti
podčiarkuje aj to, že o podujatí informovali aj slovenské médiá.
Účastníci boli umiestnení v Hoteli Thermal, a 28 záchranných
vozidiel – väčšinou typu VW, Toyota, Mercedes – parkovalo
tiež pri hoteli. Popritom sme 24. a 25. septembra sme tu mali
možnosť vidieť aj terénne automobily horskej služby a hasičov.

Súťaž vyžadujúca nesmiernu koncentráciu a odborné znalos-
ti trvalo menšími prestávkami dvadsať hodín. Záchranné sku-
piny pozostávajúce z lekára, šoféra a zdravotnej sestry mali
riešiť simulované havarijné situácie. Ich výkon bodovala odbor-
ná porota podľa dopredu stanovených pravidiel. Pri kompliko-
vaných situáciách skupiny prezentovali nesmiernu zručnosť a
pohotovosť, o čom svedčila mimoriadne vyrovnaná súťaž.
Umiestnenia nepodmienila vybavenosť vozidiel, ale predovšet-

kým odborná skúsenosť osadenstva – záruka úspešného riešenia
úloh.

Podľa toho na treťom mieste skončilo trio Martinskej fakult-
nej nemocnice, na druhom osadenstvo Nemocnice s poliklini-
kou z Levíc, a víťazom súťaže sa stala Zdravotná dopravná
záchranná služba z Bratislavy. Po slávnostnom vyhodnotení
výsledkov záchranné vozidlá vyrazili sirénami do ulíc mesta,
aby ohlásili ukončenie tejto humánnej súťaže.       (o) Preklad: -jh-

A Mária Valéria Híd átadásának harmadik évfordulóján öt
kategóriában összesen 782 versenyző állt rajthoz a négy-, illet-
ve tíz kilométeres távnak.

A legfiatalabb versenyző – aki az apja nyakában „lovagolva”
ért célba – 2001-ben született, a legidősebb pedig 78 éves volt.

A szlovákiai és magyarországi futókon kívül
egy angol és hat lengyel állampolgár, valamint
a két svájci hídőr is futott.

Összesen 950 személy nevezett be a ver-
senybe, közülük viszont 168-an nem álltak a
rajtvonalhoz, így csak egy pólóval lettek gaz-
dagabbak. A teljes távot csupán 587 futónak
sikerült teljesítenie. Az idei hídfutás érdekes-
sége, hogy a résztvevők mintegy hatvan száza-
léka nő volt és legtöbben a legfiatalabbak (14
évig) kategóriájában vállalták a megmérette-
tést. Minden egyes kategóriában férfi és női
versenyzőket díjaztak. Az első helyezett kupát
a második és a harmadik érmet kapott. A tíz
kilométeres távon az alsó korhatár 15 év volt.

A négy kilométeres táv kategóriáinak győz-
tesei:

– 14 éves korig – Pokorni Milán Gábor, ill. Nagy Angéla
– 15 és 20 év között – Hengl Viktor, ill. Oszvald Adrienn
– 21 és 40 év között – Rendes Csaba, ill. Zöld Bernadett
– 41 és 55 év között – Farda Lajos, ill. Szekeres Ilona
– 55 év felett Koch Józsefné (ebben a kategóriában egyedüli

induló)
A tíz kilométeres táv győztesei: Emmer Attila, ill. Kis Éva. A

párkányiak közül Godó Éva (10 km) és Dobai János (4 km)
szerepelt legjobban, mindketten egyaránt a második helyen
értek célba. A Hídfutást természetesen a két város közösen
szervezi. A finanszírozás is közös – míg a pólókat az esztergo-
mi, a díjakat a párkányi fél állja. A szervezés és a lebonyolítás
munkájának oroszlánrészét Kismóni János, az esztergomi pol-
gármesteri hivatal sportreferense, Halasi Tibor a városi műve-
lődési központ igazgatója és Dávid Mihály párkányi pedagógus
vállalták.                   -O-

Beh Márie Valérie

Celoslovenská súťaž záchranárov

Hídfutás – Esztergom-Párkány

Foto: Himmler

AA  lleeggiiddőősssseebbbb  ffuuttóó,,
SSeellmmeecczzii  JJóózzsseeff  ((7788))
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Az őszi városnapok Gerstner István, párkányi festőművész,
jubileumi tárlatának megnyitójával kezdődtek. A vendégeket
Mgr. Ján Oravec, polgármester köszöntötte, a kiállítást Tamási
Péter esztergomi festőművész nyitotta meg.

Városunk kiállítótermében Gerstner István festményeivel
legutóbb 1999-ben találkoztunk. Azóta öt évvel idősebb lett,
képei viszont láthatóan megfiatalodtak. Festményeinek üde
színskáláját átszövik a langyos napsugarak és a Duna-parti szél.
A párkányi lombok, a Gurgyal,
a Kioszk bokrai a túlsó partról is szé-
peknek és vonzónak tűnnek, csak
látni tudni kell!, ahogy a mester
mondja. Látni és észrevenni a nap vál-
tozó hangulatát, a tél, a tavasz, a nyár
vagy az ősz gyönyöreit... Azután bele-
mártani az ecsetet a színekbe és
a megpillantott csodát vászonra vinni,
címet adni a festménynek és kész!
Valóban ilyen egyszerű lenne? Talán
mégsem. A képet nem elég megfeste-
ni, lelket és életet kell belevinni, hogy
megszólaljon. Hozzánk szóljon, lázít-
son vagy megnyugtasson. Egy ilyen élő művet megalkotni nem
kis feladat. Gerstner István ezt küldetésnek veszi. Alkotóstílusa
a francia impresszionistákhoz valamint a nagybányai festők fel-
fogáshoz kötődik. Első tanítómestere Bánsághi Vince, aki
a Budapesti Képzőművészeti Akadémián Zemplényi Tivadar és
Ferenczy Károly tanítványa volt. Gerstner 1959-ig járt a mes-
ter helembai műtermébe. Az itt magába szívott szakmai fel-
készültséget vitte magával főiskolai és akadémiai tanulmányai-
ba. Kiállított képei élményeket, érzelmeket tolmácsolnak a táj
ürügyén, hogy szemlélőit a természet elhaló és mindig megúju-
ló szépségeinek részesévé tegyék úgy, ahogy ő látja és láttatni
akarja.  Képeit mesterségbeli tudása teszi sokszor bravúrossá.
Széles ecsettel, festőkéssel felrakott színfoltjai helyettesítik
a formák alakításának részletező rajzosságát.

“Elhisszük, amit látunk”, mondják a látogatók Gerstner
István tárlatának megtekintése után. Nem is lehetne ennél
találóban jellemezni alkotásait, mert festményei közvetlen
kapcsolatot teremtenek az ember, az élet és a művészet között.

Jó egészséget és sikerekben gazdag alkotói munkát!
- Ági -

Jesenné dni  mesta sa v galérii niesli v znamení jubilejnej
výstavy akademického maliara Štefana Gerstnera. Hostí ver-
nisáže pozdravil Mgr. Ján Oravec, primátor mesta a výstavu
otvoril Tamási Péter, akademický maliar z Ostrihomu.

Tvorba Štefana Gerstnera je verejnosti známa predovšetkým
z jeho autorských výstav. V štúrovskej galérii naposledy vysta-
voval v roku 1999. Na súčasnej výstave prezentuje svoje práce
z uplynulých piatich rokov. Tieto diela majú svoju vnútornú

logiku a zreteľne odrážajú aj súčasné
výtvarné ambície autora. Zmyslové
opojenie z ranných dôb sa postupne
mení na novú výtvarnú skutočnosť
pretavenú citom a poznaním, ktoré
tlmočí radosť z krásy predmetného
sveta objavenej maliarskym zrakom.
Pravdivosť a krása, harmonickosť všet-
kých prvkov tvoriacich jeho výtvarnú
reč násilne pôsobia na predstavivosť
a dušu diváka. 

Vo vzťahu k rôznym modernistic-
kým tendenciám v súčasnom dobo-
vom umení, v Gerstnerovej tvorbe

vidíme aj nemalú odvahu zostať vo svojej výtvarnej reči nor-
málnym a zrozumiteľným. Gerstner sa na svojej štyridsaťročnej
umeleckej dráhe dopracoval k veľmi výrazným vlastným ume-
leckým kvalitám, ktoré jeho práce robia typickým „gerstnerov-
ským“.  Rodný kraj, mäkká južná krajina s krehkými, ľahko sa
ohýbajúcimi vŕbami, jelšami, široké letné a zimné horizonty sú
pre jeho tvorbu najčastejším obrazovým objektom. Črty svojej
krajiny vyjadruje jemnou štetcovou maľbou, prevažne s lazú-
rovou farebnosťou. Jeho krajiny sa tak stávajú portrétmi jemu
intímne známeho prostredia.  Pri pohľade na jeho tvorbu sa
divák stáva nielen pozorovateľom, ale aj priamym účastníkom
života pod modrou oblohou.

Štefan Gerstner aj vo svojej tvorbe z posledných piatich
rokov dokázal, že okrem profesionálnych ambícií maľuje aj
z hlbokej vnútornej potreby. Preto je toľko prostoty a samo-
zrejmosti v jeho maliarskom vyjadrení. Pokoj duše a mysle sa
odráža vo všetkých jeho krajinách, ktorých fyzická a atmosfe-
rická hmota sa spája v jednoliaty celok človeka a prírody.

Veľa zdravia a tvorivých síl do ďalšej práce!
- Ági -

Jubilejná výstava Štefana Gerstnera Gerstner István jubileumi tárlata

ŠŠtteeffaann  GGeerrssttnneerr  ss  ppaammäättnnýýmm  lliissttoomm  pprriimmááttoorraa
aa  rriiaaddiitteeľľaa  MMssKKSS

Az idei városnapok egyik kiemelkedő eseménye a
Szlovákiában immár XIV. alkalommal megrendezett nemzetkö-
zi sürgősségi mentőverseny volt. Tekintettel arra, hogy tavaly
Martinban a párkányi csapat szerepelt a legjobban, idén váro-
sunk adhatott otthont a 28 háromtagú mentős csapat seregsze-
mléjének. 

A vetélkedés nemzetközi jellegét az adta, hogy a szlovákiai
résztvevőkön kívül három cseh város (Karlovy Vary, Vyškov,
Přerov) és a magyar Győr mentős csapata is ringbe szállt a ván-
dorserleg elnyeréséért. A nemzetközi találkozó megrendezésével
a párkányi Poliklinika vezetését, illetve a sürgősségi mentőszol-
gálat munkatársait bízták meg, akik szervezésből jelesre vizs-
gáztak. A házigazdák természetesen nem neveztek a versenybe.
Az esemény jelentőségét fémjelzi, hogy a szlovák média is
beszámolt e nem mindennapi eseményről. A résztvevőket a
Thermal Szállóban helyezték el és a 28 jobbára Volkswagen,
Toyota és Mercedes márkájú mentőautó is a Vadas parkolójá-
ban kapott helyet. Emellett a hegyi mentőszolgálatok és a
tűzoltóság terepjáróit is láthattuk szeptember 24 és 25-én
Párkányban. 

A komoly állóképességet és szakértelmet igénylő ember-
próbáló viadal rövid pihenőkkel húsz órán át tartott. Az egy-egy
orvosból, gépkocsivezetőből és nővérből álló mentőcsapatnak
szimulált baleseti helyzeteket kellett megoldania. Teljesítmé-
nyüket a szakmai zsüri előre lefektetett szabályok szerint pon-
tozta. A buktatókkal tűzdelt feladatok megoldása során a verse-
nyzők magas szakmai rátermettségről tettek tanúbizonyságot és
a csapatok értékelése rendkívül kiegyensúlyozott erők összecsa-
pásáról tanúskodott. A helyezéseket nem a mentőautók és a gép-
kocsik felszereltsége, hanem elsősorban a személyzet szakmai
tudása és a feladatok sikeres megoldása döntötte el.

Eszerint a harmadik helyet Martin (Martinská fakultná
nemocnica), a másodikat Léva (Nemocnica s poliklinikou
Levice), az elsőt pedig Pozsony egyik mentős csapata
(Zdravotná dopravná záchranná služba) szerezte meg. Az ünne-
pélyes eredményhirdetés után valamennyi mentőautó felkere-
kedett és fülsiketítő szirénázással körutat tett Párkányban, így
adva tudtára a város lakóinak, hogy befejeződött e nemes cél-
zatú vetélkedés.

(O)

Mentősök országos versenye 

FFoottoo::  VVaallkkoo



44 sseepptteemmbbeerr  22000044ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

A lap első számát szerkesztőként Sarkady István jegyezte, az első
igazit pedig már a szellemi alapító, Kőrösy László szerkesztette, s ez
szeptember 14-én jelent meg 125 évvel ezelőtt. Ami az adottságokat
illeti: 160 éve, 1844-ben alakult meg a város legrégebbi egyesülete,
az Esztergomi Kaszinó, a helyi társasági élet színteréül, az irodalom
és színjátszás pártolására, egyben az olvasáskultúra fejlesztésére is.

Az alapítók, szerkesztők közül Sarkady István a legidősebb: ő
1834 végén, 170 esztendeje Gyöngyösön született. Kőrösy László
születésének 2006-ban lesz "kerek" 150. évfordulója. Hogy
Esztergom vagy Pilismarót szülötte-e, bizonytalan adat – annál biz-
tosabb, hogy amikor átmenetileg Sarkadyra hagyja az Esztergom és
Vidéke szerkesztését, ő még csupán 23 éves egyetemista, bölcsész,
mellesleg Odescalchi herceg családjánál házitanári feladatot is ellát.

Az első helyi lap 140 évvel ezelőtti indulására tavaly emelhettük
– képzelt poharunkat. Az Esztergami, majd Esztergomi Újság 1863-
1866 között a kiegyezés deáki művének előkészítője, hírhozója volt.
Szerkesztője, Haán Rezső – nem nyugodván bele a korai megszű-
nésbe – 1867 őszén megalapította a város második hetilapját, az
Esztergomi Közlönyt. Ezt – főként anyagi okokból 1869-ben elérte
a szünetelés kényszere, amely tíz éven át tartott, (Véglegesen 100
éve, 1904. decemberében szűnt meg a lap.) Újraindulásának dátu-
mával (1879. január 1.) ismét abba az esztendőbe léptünk, ahonnan

indultunk. Közben még egy 130 éves jubileumot is számba kell
venni: a harmadik hetilapot, Esztergom címmel 1874. augusztus
4-én vehették kézbe az olvasók. Ennek a vállalkozásnak – mint a
legkomolyabb vetélytársnak – van a legközvetlenebb kapcsolata a
mi lapunk születésével és fogadtatásával.

Az Esztergom akkori szerkesztője, Rényi Rezső a születő kon-
kurenciát képes volt viszonylag elfogulatlanul üdvözölni: "Új lap
van keletkezőben városunkban. Hallomás szerint "független" 
lesz iránya. Fenntartással adjuk e hírt, mely, ha valódi, csak
Esztergom város szellemi életképességéről tesz tanúságot, mert
akkor nálunk a sajtót 2 lap és 2 havi folyóirat fogná képviselni."
(Esztergom, 1879. március 23.) " Az Esztergom és Vidéke című
helyilap (...) ma indult meg. Hetenkint kétszer jelenik meg, vasár-
nap és csütörtökön. Előfizetési ár: június-decemberig 5 frt., évne-
gyedre 2 frt. 20 kr.(...) talán sikerül kettőnknek egyemberszám-
ban működni a közjóra, kiváltképpen a hazai irodalom iránt
lohadni indult érdekeltséget éleszteni és táplálni. Anyagi érdeke-
ink ugyan elsők, de nemzetiségünk egyedüli ereje, védelme az iro-
dalom. Reméljük, hogy ebben laptársunkban közös munkaerőre
találunk." (Esztergom, 1879. június 1.)

Nagyfalusi Tibor 
(Esztergom és Vidéke, 2004. június 24)

Testvérlapunkat e jubileum alkalmából mi is köszönteni
vagyunk hivatottak. Erre több okunk is van. Legelőször az,
hogy nem tudtuk, mert nem is akarhattuk kivédeni annak ter-
mékenyítő hatását, ami az EV hasábjain eleddig megjelent.
Hogy mit sikerült belőle átmentenünk a Duna bal partjára,
itélje meg a kedves olvasó. Mi is e szellemi hagyaték örököse-
inek tekintjük magunkat, mely 125 éve – bár kényszerű kiha-
gyásokkal – bennünket is elkisért itt a bal parton. Most, hogy
a gátak egyre láthatatlanabbá válnak, újra számba kell ven-
nünk ezt a hagyatékot, mert üzeneteit sutba vetni dőreség
lenne. Köszöntjük azért is, mert testvérlapunk szerkesztői
műhelyének tagjaival kiváló szakmai és főleg emberi kapcso-
latokat ápolunk. Kívánjuk, hogy e kapcsolatok az elkövetkező
években még akadálytalanabbak és még termékenyítőbbek
legyenek!                                                 Himmler  György

Midőn e lap szerkesztésére vállalkoztam, törekvésem legfőbb
czélja gyanánt lebegett előttem, hogy az itteni közérdekeknek
és az előhaladás követelményeinek legyek hű és pártatlan tol-
mácsolója és legbuzgóbb apostola. Ismerem nagy és terhes fel-
adatom nehézségeit. Számoltam eleve azokkal, s legyőzésüket
az által remélem elérhetni, hogy az összes intelligentia jóaka-
ratára és szellemi támogatására bizton számítok. A jó ügy szent-
sége saját valóságában hordja fényét és ragyogását, hódít az
azon villányozó hatásnál fogva, melylyel az érzelmeket el szok-
ta bűvölni és magával ragadni. A nemes mag jó földben soha
sem termett még csenevész gyümölcsöket, s a hullámok, me-
lyek játszi gyűrűk gyanánt tova sietnek a folyamok medrében:
égető szomjat oltanak, párázatukkal megtisztítják a levegőt, s
hajókat hajtanak az ember akarata és czélja szerint.

Nem habozunk ama hitünknek nyilt kifejezést adni, hogy mi-
után az itteni közönség a miveltség igényeinek méltó szinvona-
lán áll, hogy ha a teendőkre és a még rejtett kincseinek kiakná-
zására és értékesítésére bátor és nemes hangon fel leszen szólít-
va, s a munkára egyre sarkalva: mellettünk készséggel csopor-
tosul, velünk küzd, eszméinket magáévá teszi és az igét megtes-
tesíti.

Hívatásunknak nyugodtan és lelkiismeretesen nézünk elé, s a
sas merész pillantásával tekintünk a jövőbe, melynek jótékony
áldása üdvözitőleg szokott hatni, ha a jelennek minden pillana-
tát boldogulásunk eszközlésére felhasználni el nem mulasztjuk.

Mi harczolni és dolgozni fogunk a közjó és a nép javának
előmozditása érdekében, s ha eredmény koszoruzza küzdelme-
inket, távol van tőlünk, hogy abból magunknak érdemet csinál-
junk, – az érdem: – Önöké! Igen is, azon felvilágosodott népé,
ki megérteni tudja és akarja a szellem és az előhaladás dörgését
és villámlását.

Lapunk nem leendő párttusák szintere, vagy személyeskedé-
sek és gyümölcstelen polemiák értéktelen tárháza. Mindent és
mindenkor nyiltan és saját magának a tárgynak érdemében fo-
gunk szellőztetni, méltányolni, vagy kritikailag elitélni.

Nem riadunk vissza az őszinte szótól soha és semmiben, fel
és le az igazság mértéke szerint helyeslőleg, vagy kárhoztatólag

fogjuk szavunkat emelni. Nem gyujtunk lángot a tömjénezés
oltárán hatalomnak, vagy a közjóval ellenkező magán érdekek
istápolását czélzó bünös vállalkozásoknak, hanem kemény os-
tora leszünk a visszaéléseknek és pellengérre állítjuk a bűnt,
megbélyegezzük a támadót, ki a társadalom erénye ellen vét és
a közjót veszélyezteti. De bizonyára a szót vesztegetnők, ha bő-
vebb elemzésébe bocsátkoznánk azon ünnepélyes ígéretünk tá-
mogatására nézve, hogy mindent, a mi szép, jó és nemes teljes
erőnkből pártolni fogunk, a boldogulás mindennemü eszköze-
it gőzszerű buzgósággal mozgásba hozzuk: a nép valódi jogai és
helyes érdekei mellett pálczát törünk és az itteni jóllét, s az ál-
talános meggazdagodás összes tényezői realizásának érdekében
egész lelkünkből fogunk agitálni! A meggyőződést úgy politi-
kai, mint vallásos szempontból a tisztelet gyöngédségével fog-
juk respectalni, s az igazságtalanság fékezhetetlen megtámadá-
sait erkölcsi és hazafias erélyünk egész méltóságával fogjuk
ellensulyozni, s ha kell férfiasan – visszautasítani.

Szivesen üdvözlöm pályám hajnalán Esztergom és vidéke ér-
demes közönségét! Isten ótalma és áldása legyen a honfius
igyekezeten.

Sarkady István
(Esztergom és Vidéke, 1879. Junius 1-én)

Az olvasóhoz!

125 éves az
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Már csak néhány hónap áll a tulajdonosok rendelkezésre,
hogy visszaigényeljék a második világháború után kisajátított
földterületeket. A tulajdon visszaszerzése erkölcsi kötelessé-
günk is, arról nem is beszélve, hogy a termőföldnek a jövőben
remélhetőleg sokkal nagyobb lesz az értéke. 

A földtulajdon visszaigénylése érdekében jogsegélyszolgálat
alakult múlt év áprilisában. Szabó Olga, a Szövetség a Közös
Célokért jogsegélyszolgálat vezetője tartott előadásokat is a
kérdés kapcsán. Eddig már több százan jelezték igényüket, de
sokan még mindig nem tudatosították a visszaigénylés fontos-
ságát. 

A régebbi, 229/1991 számú törvény igyekezett bebiztosítani
a teljes körű kártalanítást, mezőgazdasági területek, tehát az élő
és holt leltár utáni kártérítést is. Ennek a törvénynek egyik leg-
nagyobb hiányossága, hogy meglehetősen rövid jogvesztő ha-
táridőt állapított meg az igények érvényesítésére, mégpedig
1992. december 31-et. Nem különben a szlovákiai specifiku-
mokat visszatükröző 330/1991-es számú törvény, amely a föld–
és a földtulajdon rendezéséről szól. Eszerint az igényeket 1993.
december végéig lehetett érvényesíteni.

Az új törvény, amely a Törvénytárban 503/2003-as szám
alatt jelent meg, lehetőséget ad arra, hogy azok, akik lekésték
az előző törvényben megszabott határidőt, visszaigényelhessék
földtulajdonukat.

Kik tarthatnak igényt a visszaigénylésre?
A földeket azok kérhetik vissza, akik szlovák állampolgárság-

gal és szlovákiai tartós lakhellyel rendelkeznek, a földtulajdo-
nukat pedig 1948. február 25  és 1990. január 1 között veszí-
tették el. Amennyiben a jogosult elhunyt, jogai a végrendelet
szerinti örökösre szállnak, illetve a házastársra, gyermekekre,
szülőkre és testvérekre. 2004. december 31-ig visszaigényelhe-
tők azok a földterületek, amelyek tulajdonjoga az államra vagy
más jogi személyre szállt. 

Az új törvény értelmében 250 hektár földterület adható visz-
sza egy jogosult személynek, amelyből 150 hektár lehet szántó-
föld. A Szlovák Nemzeti Tanács Törvénytárának 33/1945 szá-
mú törvénye szerint viszont nem adható vissza földterület,
amely a fasiszta bűnözők, megszállók, árulók és kollaboránsok
megbüntetéséről és a népi bíróságok létrehozásáról szóló ren-
delete alapján került elkobzásra.

Milyen iratokra van szükség a kérvény benyújtásához?
Az 1992. december 31-i határidőt többen lekésték, ezért fon-

tos a meghatározó iratok időbeni beszerzése. A kérelmet a kör-
zeti földhivatalokban lehet leadni 2004. december 31-ig,  ez
után már nem lesz mód visszaigényelni a földeket. A kérvény-
hez mellékelni kell a tulajdonjogot bizonyító iratokat, a telek-
könyvi kivonatokat, a hagyatéki végzést, a régi tulajdonlapot,
illetve a tulajdonjog elvesztését bizonyító iratokat, például a ki-
sajátításról szóló határozatot, válsághelyzetben aláírt szerző-
dést. Érdemes elmenni a levéltárba, a telekkönyvbe és kikérni a
bizonyítékokat. Az érintett hivatalokban el kell mondani, hogy
az iratok a földtulajdon rendezéséhez kellenek, ezért a törvény
alapján illetékmentesek. Tudni kell azt, hogy amennyiben a
földhivatal negatívan bírálja el az ügyet, az érintett bírósághoz
fordulhat. Ha a bíróság is elutasítja a kérelmet, az Alkotmány-
bírósághoz fordulhat az illető, vagy a Strassbourgi Emberjogi
Bírósághoz. Nem kell tehát belenyugodni az elutasításba, de ér-
demes kompromisszumot kötni. Ha ugyanis azért nem adható
ki a földterület, mert lakótelep, temető, sportcsarnok vagy más
létesítmény épült rajta, egy másik, ugyanolyan minőségű és ki-
terjedésű területet lehet kérvényezni. A törvény ugyanis ponto-
san meghatározza, hogy mikor nem adható ki földterület.

Újdonságnak számít, hogy a kisajátított, de fel nem használt
földterületek tulajdonosaira is vonatkozik a törvény. Ha példá-
ul azzal a céllal sajátítottak ki területet, hogy oda egészségügyi
központ épül, viszont az építkezés nem valósult meg, a tulajdo-
nosok, miután visszafizették a kisajátításkor átvett összeget,
visszakaphatják jogos tulajdonukat. Ezt viszont kérelmezni kell.
Ha azt vesszük számításba, hogy a 60-70-es években a földte-
rület ára csak töredéke volt a mainak, mindenképpen érdemes
a lehetőséggel élni.

Tudni kell azt, hogy az 503/2003 számú törvény a földek
visszaadásáról szól, tehát nem kárpótolja sem a Csehországba
hurcoltakat, sem a Magyarországra kitelepítetteket. A szlováki-
ai magyarok esetében nem az általános kártalanításról szól, ha-
nem csak a földtulajdon visszaadásáról. Ez tehát az utolsó esé-
lyünk arra, hogy az érintett földtulajdont visszaszálljon jogos
tulajdonosaira, hiszen 2004. december 31-e után erre már több
lehetőség nem adódik.

Az érdeklődők még jelentkezhetnek Szabó Olgánál keddi és
csütörtöki napokon a 035/78 51 110-es telefonszámon, illetve
a szabolga@stonline.sk e-mail címen.

CzM
(Hídlap, 2004. szept. 14)

Elkobzott szülőföld

Lapunkban már beszámoltunk róla, hogy a Párkányi
Gimnázium magyar tagozatának diákjai részt vettek a Jugend-
Schule-Wirtschaft c. nemzetközi pályázaton, amely a Deutsche
Bank alapítványának támogatásával valósult meg. Német-
ország, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovénia
középiskolái mellett tavaly először indulhattak szlovákiai
középiskolások is, akiknek munkájáról a SME, illetve az Új Szó
tudósított folyamatosan az elmúlt tanévben. A gimnázium
magyar tagozatának német nyelvet tanuló harmadikos, ill. hete-
dikes diákjai szép sikert könyvelhettek el. Szeptember elején
érkezett a hír, hogy ők lettek a pályázat első szlovákiai regioná-
lis győztesei. A lelkes diákcsoport egyrészt fogadhatta wolfsbur-
gi diáktársait Párkányban, másrészt ők is részt vehettek egy
ötnapos németországi látogatáson. A pályázat egy dolgozat
megírásával zárult, amelynek témája: A kisvállalkozások hely-
zete és jövője a párkányi régióban. A mintegy száz oldalas
munka elnyerte az aacheni IZOP- Intézet tetszését, amely a
szlovákiai diákcsoportok közül a párkányiak munkáját értékel-
te legmagasabbra. Szeptember végén egy német forgatócsoport
járt Párkányban, amely bemutatkozó filmet készített diákjaink
munkájáról. A filmet november 12-én mutatják be Berlinben,
ahol a regionális győztesek ünnepélyes díjátadáson vehetik át a

nekik járó jutalmat. A győztes diákok: Bréda Szilvia, Cibula
Dénes, Filler Krisztina, Kicsindi Katalin, Király Andrea, Kovács
Karolina, Lencsés Tamás, Mikóczi Gabriella, Nagy Magdolna,
Ölvedy Veronika, Petrovics Zsuzsa, Sasko Sabina, Szász
Katalin, Vančo Ildikó, Veres Erika és Vincze Gergely. Felké-
szítő tanáruk Uzsák Éva volt. Gratulálunk!

Gimnáziumi siker Németországban

AA ggyyőőzztteess  ccssaappaatt  aa nnéémmeett  vveennddééggllááttóókkkkaall
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Válaszol: Gyetven Miklós, a Vadas Kft. igazgatója
– Hogyan lehetne jellemezni az idei évadot?
Az idei év "slágere" az új hullámmendence volt, amelyet júni-

us végén adtunk át, és látogatóink azonnal megkedvelték. Lé-
nyegében ennek köszönhetjük, hogy a kedvezőtlen időjárás el-
lenére is több mint 3 millió koronával túlteljesítettük a terve-
zett bevételt. Az újdonságok sok látogatót vonzottak. Július 18-
án a tavalyi hétezres rekordunkat sikerült megdönteni – ezen a
napon 11.700 belépőjegyet adtunk el. S ami a legfontosabb,
hogy az  elmúlt évekhez képest
a hullámmedence nagy vízfelü-
letének köszönhetően a nyár
folyamán sokkal elviselhetőbb
volt a tömeg. Az élet újra iga-
zolta: a beruházások hozzák a
várt eredményeket. A fürdő
színvonalával párhuzamosan
emelkedő belépődíjakat a piac
elfogadta, így nem igazolódtak
be azok a félelmek, amelyek a
magasabb belépődíjak kapcsán
fogalmazódtak meg és csökke-
nő látogatottságot jósoltak.

– Milyen fejlesztések várha-
tók jövőre?

– 2005-re egy kb.50 milliós
fejlesztési tervcsomagot készítünk elő, melynek egyik fő célja a
parkolási gondok megoldása. A mostani 450 férőhelyes parko-
lónkat szeretnénk további 320 férőhellyel bővíteni a piac irá-
nyába. Ezt a parkolót úgy alakítjuk ki, hogy egy részét télen
jégpályaként is lehessen használni. A fürdővel szomszédos volt
katonai laktanya futballpályáján egy másik, kb. 800-1000 férő-
helyes parkolót szeretnénk kialakítani. Az itt parkoló látogatók
számára egy pénztárat és bejáratot is nyitunk a laktanyán ke-
resztül, mivel ez a terület a fürdő kezelésébe kerül. Innen kb.
100 méteres sétával a hullámmedence mögött lehet majd a für-
dőbe jutni. A laktanya területén lévő épületek átalakításával to-
vábbi 120 ágyas – három csillagos kategóriának megfelelő –
szállást szeretnénk kialakítani két– és négyágyas szobákkal. A
fent említett befektetésekhez további banki hitelekre is szükség
lesz, melyhez a fürdő vagyona szolgál fedezetül. A fejlesztések
hatására a Vadas vagyona folyamatosan nő, az utóbbi négy év
alatt 70 millióról mintegy 230 millió korona értékre módosult.
A jövő évi befektetéseket a képviselőtestületnek kell jóváhagy-
nia. Remélem, hogy a képviselők döntésükkel lehetővé teszik a
fürdő további gyors fejlődését. Ez az elvárás azért megalapo-
zott, mert az eddigi befektetések mindig hozták a tervezett be-
vételek évközi emelkedését. Emellett a hitelek kamatainak tör-
lesztését a Vadas fizeti saját bevételeiből. Így a fejlesztéssel kap-
csolatos beruházások a városnak egy fillérbe se kerülnek.

Oravetz Ferenc

Odpovedá: Ing. Mikuláš Gyetven, riaditeľ Vadaš, s.r.o.
– Ako by ste charakterizovali tohtoročnú sezónu?
– Hitom terajšej sezóny bol "morský bazén", ktorý sme

odovzdali do prevádzky koncom júna. Práve tejto investícii
môžeme ďakovať, že napriek nevyhovujúcemu počasiu pláno-
vané príjmy sme prekročili o tri milióny korún. Bazén prilákal
veľa záujemcov, a tak náš vlaňajší rekord z 18. júla (7000
návštevníkov) prekonali, keďže v tento deň sme predali
11.800 vstupeniek. A čo je ešte dôležitejšie – vďaka rozsiahlej

vodnej ploche nového bazénu
ľudia mali oveľa príjemnejší
pocit – dav návštevníkov nepô-
sobil dusivo. Život znovu
potvrdil, že investície prinášajú
očakávané výsledky. Trh prijal
aj zvýšené vstupné, lebo úro-
veň poskytovaných služieb
zodpovedala ich cene.
Návštevnosť štúrovského kúpa-
liska neklesla napriek pesimis-
tickým predpovediam, ba
naopak.

– Aké investície plánujete
na budúci rok?

– Na budúci rok pripravuje-
me balík investícií v hodnote

asi 50 miliónov korún. Ich hlavným cieľom bude riešenie
problémov parkovania. Terajšiu kapacitu 450 miest by sme
chceli rozšíriť o ďalších 320 miest smerom k trhovisku. Toto
parkovisko chceme riešiť tak, aby v zimnej sezóne mohlo slúžiť
aj ako klzisko. Na ihrisku vyprázdnených kasární, ktoré sa
stali majetkom mesta chceme vybudovať ďalšie parkovisko s
kapacitou 800 až 1000 miest. Pre užívateľov tohto parkoviska
by bola vytvorená samostatná pokladňa, odkiaľ by sa dostali
k morskému bazénu po ľahkej stometrovej prechádzke.
Prestavbou objektov na území kasární by sme chceli rozšíriť
ubytovacie kapacity, t.j.120 postelí v trojhviezdičkovej kate-
górii. Boli by to dvoj– a štvorposteľové izby. K spomínaným
investíciám bude potrebný ďalší bankový úver, ktorý bude
krytý majetkom kúpaliska. V dôsledku investícií majetok
kúpaliska sústavne vzrastá, v posledných štyroch rokoch zo
70-ych miliónov vzrástol na 230 miliónov. Plánované investí-
cie musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Verím, že poslanci
svojim rozhodnutím umožnia ďalší rýchly rozvoj kúpaliska.
Toto očakávanie je preto opodstatnené, lebo doposiaľ realizo-
vané investície vždy  priniesli medziročný plánovaný nárast
príjmov. Vadaš je popritom schopný splácať úroky úverov z
vlastných príjmov. Rozvojové investície preto pre samotné
mesto neznamenajú finančnú záťaž.

F. Oravetz
(Preklad: Lukács Žigmund) 

Évadzárás után Po úspešnej sezóne 

Centrum voľného času ani toto leto nezaháľalo. Vo svojom
prázdninovom programe ponúklo štúrovským deťom viacero
možností, medzi ktorými nechýbali už tradičné prímestské
tábory. V týchto rodičmi i deťmi obľúbených denných táboroch
sa počas piatich turnusov vystriedalo okolo 100 detí predškol-
ského a mladšieho školského veku. Okrem rokmi osvedčeného
programu /kúpania, slnenia, pohybových súťaží a hier/ sa deti
zúčastnili tvorivých dielní v Salke a navštívili Penzión Včielka v
Ipeľskom Sokolci, kde ich hravou formou zasvätili do tajov
spracovania medu. Nechýbala ani jazda na poníkoch a pre-
hliadka pštrosej farmy v Ľubej. 

Klub mažoretiek CVČ Sissy začiatkom augusta prežil už v

spomínanom Panzióne Včielka štyri krásne dni. Popri oddychu
a zábave obohatili svoj repertoár o nové zostavy, ktoré využijú
aj na stretnutí mažoretiek južného regiónu. Veselo bolo aj 
v deväťdňových detských táboroch v Ľubietovej. V príjemnom
rekreačnom zariadení uprostred Veporských vrchov sa ozývala
nemčina, slovenčina a maďarčina súčasne. To naše deti veselo
komunikovali s nemeckými, pričom vznikli nové priateľstvá a
lásky, ktoré budú deti spájať týmto letom. Na záver nám
neostáva iné, ako sa poďakovať všetkým, ktorí sa o toto veselé
leto zaslúžili – interným i externým pracovníkom CVČ, spon-
zorom a všetkým, ktorým záleží na našich deťoch. Srdečná
vďaka!!

Centrácke leto

FFoottoo::  HHiimmmmlleerr
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Tohto roku sme sa oficiálne stali členmi veľkej rodiny európ-
skych štátov. Európy, do ktorej sme  z hľadiska zemepisných
daností patrili aj doteraz. Rozdiel snáď cítime pri prechádzaní
hranicami, kde nás už neočakávajú až také prísne kontroly a
predpisy. Vďaka tomuto sa zjednodušilo aj uskutočnenie výstavy
výtvarného krúžku Kunstkreis z Hohenau, ktorého členovia naše
mesto navštívili už druhýkrát. Kultúrna spolupráca, ktorá sa
vyvinula medzi výtvarnými spolkami, je jedným z mnohých spô-
sobov, ako sa navzájom približovať v rámci EÚ. Počiatky sa datu-
jú do roku 2000, kedy sa vo Veľkých Levároch uskutočnila
medzinárodná výstava Mosty 2000. Táto aktivita mala svoje
pokračovanie aj v priebehu uplynulých  rokov v Štúrove a vo
Váci. Život a tvorbu členov výtvarného krúžku Kunstkreis štú-
rovskému obecenstvu predstavil Dr. Ernest Kocsis. Za zaklada-
teľa  klubu v Hohenau považujú profesora Alberta Hallera, ktorý
v roku 1971 poriadal v rámci Ľudovej vysokej školy umelecké
kurzy. Okrem kultúry a dejín umenia naučil poslucháčov aj
základom techniky akvarelu, olejomaľby, litografie, linorytu, dre-
vorezby, mozaiky, sochárstva a reštaurátorstva. To bol základ
neskoršieho umeleckého krúžku. Výrazným prínosom v činnosti

bolo prenajatie bývalej hájovne kniežaťa Liechtensteina. V jej
priestoroch zriadili ateliér, v ktorej má aj dnes každý člen
možnosť sebarealizácie, tvorivej práce. Tento ateliér im tak tro-
cha závidia štúrovskí výtvarníci, ktorí zatiaľ nemajú vhodné
priestory na spoločné maľovanie, kreslenie. Možno raz...
Finančné náklady spolku, ktorý bol založený v roku 1982, sú z
väčšej časti hradené z členských príspevkov. Aktivity spolku pozo-
stávajú z výstav, reštaurátorských prác a poradenskej činnosti.
Cez letné prázdniny poriadajú kurzy pre začiatočníkov a mládež.
Súčasným predsedom klubu je Franz Gürtl. Počas celej slávnosti
mi nedala pokoj myšlienka spoločného ateliéru, ku ktorému má
každý člen kľúč, a v podstate ho môže navštíviť v čase, keď ho
práve "kopne" múza a zachváti tvorivý elán. Poznajúc
medziľudské vzťahy v našom okolí, som si nedokázala predstaviť
ako môže táto spoločná platforma fungovať bez problémov. A
potom mi zrazu svitlo! Medzi rakúskymi výtvarníkmi  nevládla
závisť, neprajnosť a zavádzanie, ale priateľstvo, otvorenosť, ústre-
tovosť. Zmysel vzájomného zbližovania sa a poznania je teda aj
v tom, aby sme spoznali aj túto tvár umenia, umeleckého života
a života umelcov. A nebudete veriť, oni žijú len kúsok od nás!

2004-től már hivatalosan is az európai államok nagy család-
jához tartozunk. Ahhoz az Európához, melyhez földrajzi fekvé-
sünk szerint eddig is tartoztunk. A különbség leginkább a határ-
átkelésnél tapasztalható, ahol az ellenőrzés szigorúsága eny-
hült. Ennek köszönhető a hohenau-i Kunstkreis Képzőművész-
kör kiállítása is, amely másodszor látogatott el városunkba. A
kulturális együttműködés az egyik formája annak, hogy megis-
merjük egymást és közelebb kerüljünk az unió államaiban elő
emberekhez. Már 2000-ben létrejött ez a baráti kapcsolat a
"Hidak 2000" című nemzetközi kiállításon. A Kunstkreis Kép-
zőművészkör mindennapjairól Dr. Kocsis Ernő, művészettörté-
nész beszélt a párkányi közönségnek. A kör alapítója Albert
Haller professzor volt, aki 1971-ben a hohenau-i főiskolán
több művészeti tanfolyamot vezetett. A kultúrán és művészet-
történeten túl megismertette hallgatóival az akvarell, olajfestés,
kőnyomat, linómetszet, fafaragás, mozaik, szobrászat és restau-
rálás technikáját. Tevékenységükben nagy előrelépést jelentett
Liechtensteini herceg erdészlakának műteremmé való átalakítá-
sa. Ez lehetőséget nyújt a tagok alkotó munkájára és egyéb ösz-
szejövetelek megrendezésére. Itt találkoznak a kör barátai, tá-

mogatói. A párkányi képzőművészek irigykedve hallgatták e
szavakat, hiszen ők nem büszkélkedhetnek ilyen közös alkotó-
teremmel. Talán majd egyszer... Az 1982-ben alakult kör mű-
ködéséhez szükséges pénzösszeget a tagdíjak biztosítják. Kiállí-
tásokat szerveznek, restaurálással foglalkoznak, valamint ta-
nácsadói szolgáltatásokkal is foglalkoznak. A nyári hónapok-
ban tanfolyamokat szerveznek a kezdők és az ifjúság számára.

A kör jelenlegi elnöke Franz Gürtl. Az ünnepély alatt nem
hagyott nyugodni a közös műterem gondolata, melyhez min-
den tagnak saját kulcsa van, és kedve szerint akkor alkothat ott,
amikor éppen a múzsája megérintette. A jelenlegi emberi kap-
csolatokból kiindulva, számomra elképzelhetetlen volt egy
ilyen közös platform zökkenőmentes működése. Azután hirte-
len minden megvilágosodott előttem! A társaság tagjai között
fel sem merült az irigység, a rosszindulat, a szemforgatás, in-
kább a barátság, a nyitottság és a jóindulat jellemzi őket.  A köl-
csönös megismerés értelme tehát abban rejlik, hogy meglássuk
a művészetnek, a művészi életnek és a művészek életének ezt a
dimenzióját is, hogy így is lehet élni, alkotni. 

– Ági –

Priateľstvo, otvorenosť, ústretovosť

Barátság, nyitottság, jóindulat

Nasledujúce výstavy – Következő kiállítások:

23.09.-10.10 Štefan Gerstner – jubilejná výstava, jubileumi kiállítás
13.10.-31.10 Ölveczky Gábor – Komárno, krásne písmo – szépírásos gyakorlatok
03.11.-21.11 Alexander Ottmár – člen Klubu výtvarníkov Štúrovo

A párkányi Szabadidőközpont az idei nyáron is többféle prog-
ramot kínált a gyerekeknek. Nem hiányzott a gyerekek és szü-
lők által oly közkedvelt napközis tábor, ahol öt héten keresztül
váltotta egymást több mint 100 óvodás és kisiskolás. A már
megszokott programokon kívül  (fürdés, napozás, vetélkedők és
versenyek) a gyerekek kellemesen érezték magukat Szalkán,
ahol megismerkedhettek a régi idők játékaival, bemutatták ne-
kik a szépen felújított tájházat. Ipolyszakálloson a Méhecske
panzióban játékos formában mutatták be nekik a mézkésztés tit-
kait. A gyerekeknek nagyon tetszett a libádi struccfarm és prog-
ramunkból nem hiányzott a lovaglás sem.

A szabadidőközpont mellett működő Sissy mazsorett csoport

a fent említett panzióban töltött négy felejthetetlen napot. A pi-
henés és szórakozás mellett szorgalmasan gyakorolták új kore-
ográfiájuk alapjait, amivel a közeljövőben a déli régió mazsorett
– találkozóján lépnek majd fel. Vidáman teltek a napok a kilenc-
napos üdülőtáborokban is Besztecebánya melletti Ľubietován. A
Vepori hegyek egyszerre visszhangzottak a német, szlovák és
magyar szótól. Gyerekeink vidáman társalogtak a német gyere-
kekkel.  Új barátságok, diákszerelmek szövődtek, amitől a gye-
rekeknek ez a nyár még sokáig emlékezetes marad. Végül köszö-
netet mondunk a szabadidőközpont külső munkatársainak, tá-
mogatóinak és mindenkinek,  akik lehetővé tették, hogy gyer-
mekeink gondtalanul pihenhessenek a szünidő alatt.  

Nyári programok a szabadidő központban
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Pomaličky tu máme október a spolu s ním aj tradičný
jarmok Šimona a Júdy. Charakter jarmoku sa mení
postupom času, pozoruhodností je menej, čo je však
stále – nával ľudí a princíp – za zábavu treba platiť, nič
nie je zadarmo, bez peňazí teda nech nikto na jarmok
neide.

Staré jarmoky samozrejme mali svoju nenahraditeľnú
a neopakovateľnú atmosféru. Kvôli zaujímavosti sa teraz
pozrime do histórie a oprášme listy jarmočnej kroniky.
Veríte, či neveríte, boli obdobia, keď jarmočný nával žičil
predovšetkým – vreckovým zlodejom. Kriminálna kroni-
ka jarmokov zaznamenala niektoré prípady. Nemal
šťastie napríklad so svojim tovarom ani štúrovský čižmár
Lajos Hanák. Z jeho stanu ukradli 15 párov čižiem
v noci. Zlodeji využili chvíle, keď čižmársky učeň, ktorý
mal strážiť debnu s čižmami zadriemal. Štúrovský holič
József Petrik mal dobrý postreh a podarilo sa mu pri čine
prichytiť vreckového zlodeja, ktorý práve vyťahoval
napchatú peňaženku z vrecka neopatrného „klienta”.
Senzáciou trhoviska bol Elektro bioskop, majetok
Ernestína Lifku. Diváci mohli vidieť predstavenie v jar-
močnej sále, kde bol umiestnený aj elektrický lokomobil
– elektrostanica, ktorá mala výkon 20 konských síl. Ten
bioskop bol fakticky predchodcom kina. Na programe
boli zábery z ľudského života ale aj kuriozity, ako
napríklad býčie zápasy, alebo zábery z vojnových
udalostí. Je prízračné, že na časť predstavenia mali vstup
len osoby staršie ako 18 rokov. Úspech malo aj panopti-
kum naplnený voskovými figurínami. Diváci tu mohli
pozrieť známe historické alebo mytologické postavy.
V roku 1905 jarmok už mal za sebou svoju slávnu éru.
Z pôvodnej atmosféry zostala pramálo. Niektorí náv-
števníci pred kuchyňami sem-tam zanôtili, snažiac
zachytiť ešte niečo zo stratenej atmosféry hudbou a spe-
vom. Ľudia snívajú o stále novších a novších senzáciách
a náš jarmok bol schopný čoraz menej uspokojiť nároč-
né požiadavky návštevníkov. Tradícia cigánskej pečien-
ky, burčiaku alebo pečených gaštanov však prežila aj
túto krízu, práve tak, ako predaj rôznych čačiek a slad-
kostí, alebo tekvicových jadierok. Terajší návštevník
môže pouvažovať o trvalých hodnotách jarmoku práve
tak, ako aj o tom, čo v budúcnosti zostane v pamäti ľudí
z tejto štúrovskej kuriozity.

Zostavil: Roland Cucor (Preklad: Lukács Žigmund)

Staré jarmoky
Közeledik az október, a Simon-Júda-napi vásár ideje. Az idők

folyamán a párkányi vásár jellege teljesen megváltozott. Egyre
kevesebb a látványosság, szenzációkról már nem is beszélve. Az
is igaz, hogy korunk emberét már nemigen éri meglepetés. Egy
dolog azonban nem változott: ha nincs pénz, nincs szórakozás.

A régi vásároknak sajátos hangulatuk volt. Idézzünk fel!
Százegy évvel ezelőtt nem is a látogatottságáról volt híres,
hanem inkább a zsebmetszők és a tolvajok hemzsegésétől.
A vásári bűnkrónika eseteinek száma igencsak magas volt. A
következő két eset önmagáért beszél. Éjnek idején Hanák Lajos
párkányi csizmadia ládáját törték fel, melyből 15 pár csizmát
emeltek el anélkül, hogy a portékát őrző inas – kit az álom
elnyomott – a zajra felébredt volna. A vásári tolongásban pedig
Petrik József párkányi borbélynak sikerült egy zsebmetszőt
abban a pillanatban nyakon csípni, mikor az egy zsebből „nagy
művészettel” emelte ki a kiszemelt pénztárcát. A következő
évben a Vásártér fő látványossága a Lifka Ernesztin-féle elektro
bioskop (villamos mozgófények) színház volt. Akkoriban ez
párját ritkító vállalkozásnak számított az országban. Az érdekes
előadást a nézők egy vásári csarnokban tekinthették meg,
amelynek saját villanyvilágítási telepe volt. (20 lóerős gőzdina-
mós lokomobil). Az élő mutatványokon kívül láthatók voltak
az életből, s a természetből különféle reprodukált felvételek,
továbbá: drámák, regék, bikaviadalok, harci események,
humorisztikus történetek, illúziók, stb. Az előadásnak volt egy
része, amelyet csak 18 éven felüliek nézhettek végig. Aki ezzel
nem elégedett meg, belépőt válthatott a panoptikumba is, ahol
megtekinthette a történelmi, mitológiai viaszalakokat és az
anatómiai preparátumokat. 

1905-ben már nem volt meg a kellő hangulat, nem voltak
igazi látványosságok. Itt-ott cincogott egy-két hegedűs és a Laci
konyhák mellett néhány züllött alak mulatott öreg verkli
zenéjére. A következőkben is lehangoló tudósításokkal talál-
kozhatunk. Ugyanis már abban az időben is nehéz volt újat
mutatni, vagy valami kuriózummal előállni. Már akkor is sok
minden úgymond kiment a divatból. Persze a párkányi vásár
állandó karakterisztikus fogalmai közé továbbra is a cigánype-
csenye, az újbor, a sült gesztenye, a fakanál, a zsákbamacska,
stb. tartozott. Az emberek egy része sokszor már azzal is beér-
te, ha a vásár alatt jó idő volt, s nem volt sár. Közel száz év
elteltével az emberben felmerülhet az a kérdés is, hogy vajon
mi az, ami majd a jelenlegi vásárokból megmarad az emberek
emlékezetében.(?)                                 Összeállította: Cucor Roland

Az elektro bioskop

A III. Őszi Városnapok rendezvénysorozata keretén belül
került megrendezésre a öregfiúk szabadtéri kispályás labdarú-
gó-tornája. Sajnos, az Olympia Bruntál csapata nem érkezett
meg, így a magyarországi Esztergom és a lengyelországi
Glubćice csapatai mellett Párkány városa két csapattal nevezett
a következő összeállításban: Old Boy’s Párkány I.: ifj. Detven,
Ujvári, Kiánek, Márton, Tamašek, Kégli, Ivanič Z. és Farkas A.,
Old Boy’s Párkány II.: Mácsadi, Ďurica, Járek, Volf, Farkas A.,
Nagy Gy., Ančic, Kovács G.

Eredmények:
Old Boy’s Párkány I. – Glubćice   5:4
Esztergom – Old Boy’s Párkány II.   6:2
Glubćice – Old Boy’s Párkány II.   5:3
Old Boy’s Párkány I. – Esztergom   7:0

Esztergom – Glubćice   2:1
Old Boy’s Párkány II. – Old Boy’s Párkány I.   5:8

Végeredmény:
1. Old Boy’s Párkány I. 3   3   0   0   20:  9   9 pont
2. Esztergom                        3   2   0   0     8:10   6 pont
3. Glubćice                          3   1   0   2   10:10   3 pont
4. Old Boy’s Párkány II.    3   0   0   0   10:19   0 pont

A szervezőbizottság, melynek elnöke Miroslav Lapár volt, a
legjobb kapusnak járó díjat a párkányi Mácsadi Jánosnak ítélte
oda. A leghasznosabb játékosnak Zbynek Maćuga (Glubćice)
bizonyult, míg a legszimpatikusabb játékos elismerő címet az
esztergomi Engelbrecht Zoltán, a Ferencváros együtesének
egykori kíválósága érdemelte ki.                          Csepregi Zoltán

Taroltak a párkányi öregfiúk
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Hosszú évek óta rendeznek Kéménden szeptember végén szü-
reti ünnepséget. Az idei talán a legnagyobb szabású volt. Zenétől-
nótától voltak hangosak  Kéménd utcái szeptember  25 -én. A
gyülekező a községi hivatal előtt volt, ahová a komáromi fúvós-
zenekar hívta az érdeklődőket. A felvonulás élén Drozdík Sándor
lovashintója haladt. Utasai: Benefi László polgármester, az
Erdélyből érkezett nagybaconi polgármester és a helyi plébános
voltak. Őket a párkányi lovashuszárok és a népes szereplőcsopor-
tok követték, ú.m. a párkányi Szabadidőközpont mazsorett cso-
portja, a Kisbojtár, a Székelyföldről érkezett nagybaconi hagyo-
mányőrzők, valamint a baróti Tulipán Tánccsoport, a kőhidgyar-
mati, barti ifjúsági néptánccsoportok és a helyi Gyöngyösbokréta
tánc- és folklórcsoport, valamint a Vasvirág hagyományőrző cso-

port, mindösszesen 250 szereplő.  Hasonlót a közelmúltban csak
Erdélyben tapasztaltam. Lám, még mi minden kincs rejlik most is
a falusi portákon s a nép lelkében! Vendéglátásátért, vendég-
szeretetért bizony nem kell a szomszédba mennünk! A három órás
felvonulás után a községi hivatal előtt már a helyi vadászegyesület
által készített vadat és halat fogyaszthatták a kedves vendégek és
persze megkóstolhatták a finom hazai kisüstit és a finom „iszom-
falvi” bort is. Mindannyiunk öröme, hogy az első alkalommal itt
járt erdélyi vendégek jól érezték magukat Kéménden, mi pedig
gyönyörködhettünk gazdag kultúrműsorukban. No, persze a mi
csoportjainknak sem volt semmi szégyenkezni valójuk. A kémén-
diek legendás vendégszeretete pedig ezúttal is felülmúlhatatlan
volt.                                                                         Dániel Erzsébet

Szüreti vigadalom Kéménden

Párkány város képviselőtestülete 2004. szeptember 7-i ülésén:
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a 3/2002 sz. rendelete

alapján az alábbi kérelmezők részére:
1. Spec.iskola szül.szövetsége – konyhai felszerelésre 7.000,-
2. PhDr.Gerstner István, CSc. – katalógusra                25.000,- 
3. Összevont középiskola –  video szaktanteremre      70.000,-
4. Mozgássérültek szervezete – rendezvényekre 4.000,-
5. Csemadok alapszerv. – színjátszók hangszereire 30.000,-
6. Református egyház – imaház rekonstrukciójára 30.000,-
7. Stilla Pectus Énekkar – zenei napokra 10.000,-
8.Zeneiskola szülői tanácsa – kerítés felújítására 10.000,-
9. BURDA cyklo. klub – őszi sportrendezvényekre 6.000,-
10. Kisbojtár – baráti találkozóra 5.000,-
Összesen:                                                                             197.000,- 
– jóváhagyta a 6/2004 sz. tűzvédelemről szóló kötelező érvé-

nyű rendeletét
– tudomásul vette a város, a városi vállalatok, a kulturális és

oktatási intézmények első félévi költségvetés teljesítéséről
szóló előterjesztéseket

– tudomásul vette a Vadas Kft. és a Vadas Reality Kft első félé-
vi bevételi és kiadási tervének teljesítéséről szóló előterjesztést

– jóváhagyta a városi vállalatok és kulturális intézmények veze-
tőinek bérrendezésére tett javaslatot

– hatálytalanította azon előző rendeletét, amely az ún. „Csajka-
udvar” értékesítését érintette és felkérte a polgármestert,
hogy folytasson ez ügyben tárgyalásokat a további érdeklő-
dőkkel.

– jóváhagyta azt a csereszerződést, amely a Kappa Rt. és
a város közötti telekcserét érinti. Ennek értelmében az
Istenhegyi és a Gyári út a város, míg a gyár mögötti salak-
ülepítő telke a Kappa Rt. tulajdonába megy át.

– jóváhagyta Muzsla és Szalka községek együttműködési szán-
dékát a párkányi oktatási hivatallal.

– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a kulturális és sport-
alapból az alábbi kérelmezők részére:

– Dunaj SE Delphinus úszószakosztálya – 24 órás Nonstop
úszás, ill. a „Párkányi százasok” díjaira –   2x 2.000.- korona

– Mozgássérültek 99. sz. szervezte – a „Mozgássérültek napja”
rendezvényeire –                                         2.000.- korona

– Római katolikus egyház – nyári gyermektábor költségeire –   
2.482.- korona

– Szlovák Alapiskola Szülői Tanácsa – szülők és iskolák 3.
Európai Találkozójára –                               7.000.- korona

– támogatja mindazon lépéseket, amelyek a Duna-part szé-
pülését és épülését szolgálják. A határozat annak kapcsán
született, hogy a Szlovákiai Kolping szervezet a Duna-part
revitalizációjának szándékával kereste meg az önkormányza-
tot, melynek keretében a Duna-partot jentősen átalakítanák.
A salamoni határozat azért született meg ilyen formában,
mert a tárgyalások során kételyek merültek fel a tervezet
megvalósításanak környezetvédelmi tisztaságát illetően.

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom zasadnutí dňa 7.
septembra
– schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Štúrovo

v zmysle VZN č. 3/2002 nasledovným žiadateľom:
1. ZRPŠ pri Špec. ZŠ – na doplnenie kuch. potrieb 7.000,-
2. PhDr. Gerstner Štefan, CSc. – na vyd.katalógu       25.000,- 
3. Združená stredná škola – na výbavu videoučebne 70.000,-
4. ZTPS vozičkárov – na podujatia zväzu 4.000,-
5. ZO Csemadok – na hud. nástroje divadelníkov 30.000,-
6. Ref. kresť. cirkev – na rekonštrukciu modlitebne 30.000,-
7. Spev. zbor Stilla Pectus – na hudobné dni 10.000,-
8. Rod. združenie pri ZUŠ – na opravu oplotenia 10.000,-
9. Cyklo. klub BURDA – na jesenné šport. podujatia 6.000,-
10. Kisbojtár – na prijatie druž. skupiny 5.000,-
Spolu:   197.000,- 
– schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 o požiar-

nom poriadku 
– zobralo na vedomie výsledky rozpočtového hospodárenia

mesta Štúrovo, mestských príspevkových organizácií, škôl
a školských zariadení, materských škôl za I. polrok 2004 

– zobralo na vedomie plnenie plánu nákladov a výnosov Vadaš
s.r.o. a Vadaš reality s.r.o. za I. polrok 2004.

– schválilo úpravy platu riaditeľov mestských organizácií s plat-
nosťou od 1.8.2004.

– zrušilo vlastné uznesenie vo veci odpredaja „dvoru Čajky“ a
požiadalo primátora mesta, aby rokoval s ďalšími záujemca-
mi o odpredaji predmetného pozemku.

– schválilo zámennú zmluvu medzi mestom a firmou Kappa
Štúrovo a.s. V zmysle toho dojde k zámene cesty  na Božom
kopci a na Továrenskej ceste za časti pozemkov vo vlastníctve
mesta,  kde papiereň mieni vybudovať skládku trosky.

– schválilo zmluvy o spolupráci s obcami Mužla a Salka v oblas-
ti činnosti školského úradu.

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

– Plavecký oddiel Delphinus pri TJ Dunaj  na ceny akcií Non
Stop plávanie 24 hodín, resp. na Štúrovské stovky –

2 x 2.000,- Sk
– ZTP vozičkárov, ZO-špecifická č.99 – na projekt „Deň invali-

dov” –                                                              2.000.- Sk
– Rímsko-katolickú cirkev, farnosť Štúrovo –  na prímestský

detský tábor                                                      2.482,-Sk
– Rodič. združenie pri Základnej škole slov. - na „ III. Európsky

deň rodičov a škôl”.                                           7.000,-Sk
– podporilo všetky kroky, ktoré vedú ku skrášleniu a zveľadeniu

brehu Dunaja. Uznesenie sa zrodilo v súvislosti so žiadosťou
Kolpingového diela na Slovensku, ktoré prišlo so zámerom
revitalizácie dunajského nábrežia, v rámci ktorého by došlo
k rozsiahlej úprave brehu Dunaja. Šalamúnske uznesenie
vzniklo v takejto podobe preto, lebo pri rokovaniach vznikli
pochybnosti ohľadne ekologockých riešení projektu.

Správy mestského zastupiteľstvaAz önkormányzat hírei
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Odpovedá: Imre Nagy, riaditeľ Technických služieb
– Aké je technické zázemie komunálnych služieb?
– K najdôležitejším patria autá na zber komunálneho odpadu /jedno
sme z nich obnovili predvlani), traktor, dve autá na odvoz kontaj-
nerov, auto na sypanie piesku, lis na lisovanie papierového a ume-
lohmotného odpadu. Lis sme získali s podporou ministerstva ochra-
ny životného prostredia. Technické služby majú 47 stálych zamest-
nancov, ale okrem nich pomáhajú pri udržovaní čistoty mesta aj
nezamestnaní v rámci verejnoprospešnej činnosti.
– Aké množstvo komunálneho odpadu je potrebné ročne pozbierať
a koľko to stojí mestu?
– Vlani sme museli vyzbierať a prepraviť 2851,2 tony komunálneho
odpadu. Všetky druhy odpadkov činili viac ako 4476 ton. Množstvo
smeti z ulíc bolo 53,6 ton, stavebný odpad 828, 9 ton, komposto-
vateľný odpad činil 744,5 ton. Zozbieranie a odvoz komunálneho
odpadu mestu stálo približne 2,15 milióna Sk. Na celkové spraco-
vanie odpadu bolo potrebných 3,1 milióna Sk. V prvom polroku
celkové množstvo odpadkov činilo 2314, 5 tony.
– Dlhé roky zápasíme s poškodzovaním lavičiek, zariadení det-
ských ihrísk, parkov, čakární na autobusy, nádob na smeti, práve
tak, ako krádežou vysadených kvetov. Koľko to stojí mestu, a čo by
sa dalo podniknúť na zamedzenie tohoto javu?
– Na odstránenie škôd ročne potrebujeme asi 40-70 tisíc korún.
Nedávno sa stali obeťou vandalizmu tri čakárne na autobusy (cen-
trum voľného času, ul. Bocskayho, nová škola). Obnova každej
čakárne stojí minimálne desaťtisíc korún. Myslím si, že proti vanda-
lizmu by mala účinnejšie postupovať polícia. Potrestanie pristihnu-
tých vandalov by celkom iste zlepšilo situáciu. Nový náčelník mest-
skej polície prisľúbil častejšie hliadky, tak je nádej, že niektorí van-
dali budú polapení a príkladne potrestaní. Bolo by osožné centrum
mesta sústavne pozorovať kamerami, nepretržite sledovať dianie
frekventovaných a ohrozených miest. Na zriadenie takejto siete by
podľa môjho vedomia bolo možné získať aj štátnu podporu. V cen-
trálnych častiach okresných miest, kde takýto systém už funguje,
rapídne poklesol počet zločinov a priestupkov.
– V Štúrove veľa ľudí trápi alergia, vyvolaná peľom vysadených
stromov, hlavne topoľov, ktorých vyrúbanie žiada mnoho obyva-
teľov.
– V tejto veci nie som kompetentný, lebo vyrúbanie stromov koor-
dinuje Miroslav Šafranko, vedúci oddelenia výstavby MsÚ. Mesto
na riešenie tohto problému má svoj plán, ktorý v tomto roku je čias-
točne splnený. Bola uzavretá zmluva s podnikateľom, ktorý vlastní
potrebnú techniku a za hodnotu vyrúbaných stromov je ochotný a
schopný ich odstránenie realizovať. Na kosenie tráv a škodlivých
burín v tomto roku mestské zastupiteľstvo schválilo stotisíc korún, z
toho TSM doposiaľ použili 70 tisíc, a to v troch lokalitách: pri
Dunajskej ceste popri Poliklinike, na Nánanskej ceste a v okolí novej
školy. Najväčším problémom sú alergénne buriny nachádzajúce sa
na súkromných pozemkoch, ktorých kosenie nie je mysliteľné reali-
zovať z našich rozpočtových zdrojov. Bolo by osožné, keby každý
občan poznal najškodlivejšie alergénne rastliny – predovšetkým
palinu – a aj by ich systematicky ničil.

F. Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund) 

Údržba verejných priestranstiev 
Válaszol: Nagy Imre, a műszaki szolgáltató vállalat igazgatója
– Milyen műszaki háttérrel és mennyi emberrel oldják meg a

vállalat napi feladatait?
– Legfontosabb műszaki eszközeink a kukás kocsik (tavalyelőtt

újítottunk fel egyet), traktor, konténerek, két konténerszállító,
homokszóró, útseprő, papír– és műanyaghulladék tömörítésére
használt prés, amelyet a környezetvédelmi tárca támogatásával
sikerült beszerezni. A vállalatnak 47 állandó alkalmazottja van,
akiken kívül még közhasznú munkások is gondoskodnak kör-
nyezetünk és közterületeink megfelelő állapotáról.

– Évente mennyi kommunális hulladék kerül begyűjtésre és
mibe kerül ez a városnak?

– Tavaly 2851,2 tonna kommunális hulladékot kellett begyűj-
teni és elszállítani, az összes hulladékfajta mennyisége viszont
meghaladta a 4476 tonnát . Az utcák takarításából származó sze-
mét 53,6 t az építkezések kapcsán keletkezett törmelék 826,9 t
a komposztálható hulladék pedig 744,5 tonna volt. Míg a kom-
munális hulladék begyűjtése, elszállítása és deponálása a város-
nak hozzávetőleg 2,15 millió koronájába került, az összes hulla-
dék kezelésére fordított összeg 3,1 millió koronára rúgott. 2003
első félévében az összes hulladék mennyisége 2314,5 tonna volt.

– Évek óta gondot okoz a padok, gyermekjátszóterek, fák,
parkok, buszmegállók és kukák rongálása. A cég alkalmazottai
által kihelyezett és ápolt virágokat pedig lopják. Mibe kerül ez
évente az önkormányzatnak és hogyan lehetne megakadályozni
a vandalizmust és tolvajlást?

– A rongálások által okozott károk helyreállítására évente
mintegy 40-70 ezer koronát fordítunk. A közelmúltban három
buszmegálló (szabadidőközpont, Bocskai utca, új lakótelepi
iskola) esett a vandálok áldozatául. Egy-egy ilyen tönkretett
buszmegálló javítása legalább tízezer korona ráfordítást igényel.
Úgy vélem, hogy e vandál cselekedetek megakadályozása érde-
kében a rendőrségnek kellene nagyobb szerepet vállalnia.
Nyilván segítene, ha sikerülne tetten érni és szigorúan megbün-
tetni egy-két elkövetőt. A városi rendőrség új parancsnokának
nyilatkozata szerint a rendőrök többet fognak járőrözni az utcá-
kon, így nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy-egy vandaliz-
must elkövető személy horogra akad és a többieket ez elriaszt-
hatja a hasonló barbár cselekedetektől. Emellett hasznos lenne a
városközpontban kamerákkal ellátott figyelőrendszer kiépítése,
amelyre tudomásom szerint állami támogatást is lehetne szerez-
ni. A járási székhelyű városok központjában, ahol ilyen rendszer
működik, a kihágás– és bűnelkövetés jelentős mértékben vissza-
szorult.

– Párkányban sokan szenvednek olyan allergiától, amelyet
elsősorban a nyárfák és különböző füvek pollenjei váltanak ki.
Az allergiát okozó fák kivágását a lakosok közül többen köve-
telik.

– A témában nem vagyok illetékes, mert a fák kivágását
Miroslav Šafranko, a városi hivatal építésügyi osztályának veze-
tője koordinálja. Ezzel kapcsolatban a városnak átfogó terve
van, amelyet idén részben sikerült megvalósítani. Szerződést
kötöttek egy vállalkozóval, aki megfelelő műszaki háttérrel ren-
delkezik és a kivágott fák értékének fejében vállalta a munkát.
Tudomásom szerint a vegetációs időszak után folytatódik a
topolyfák kivágása. A parlagfű kaszálására idén a képviselő-tes-
tület 100 ezer koronát hagyott jóvá, ebből a cégünk 70 ezer
koronát használt fel. Három kiemelt területen – a Poliklinika
melletti Duna-parti út mentén, a Nánai úton és az új iskola kör-
nyékén – kaszáltuk a parlagfüvet. E téren szerintem legnagyobb
gondot a magántelkeken burjánzó gaznövények jelentik, ezek
eltávolítása értelemszerűen a tulajdonos kötelessége. Nem kell
különösképpen hangsúlyozni, hogy az allergia visszaszorítása
érdekében milyen fontos lenne, ha mindenki ismerné, és rend-
szeresen irtaná a parlagfüvet.

(O)

Közös ügyünk – a közterületek

Medzi najimpozantnejšie a najkrajšie okamihy kajakár-
skych súťaží patrí hromadný štart na dlhé trate. Pádla v
rukách vodákov zaberajú naplno a poriadne rozčeria hladinu
vody okolo seba. Tak tomu bolo i na majstrovstvách republi-
ky v kanoistickom maratóne, ktorý sa konal v Trenčíne.
Počasie prialo, takže tie dve hodiny v lodi tak neboleli. 

Pretekári TJ Dunaj napriek tomu, že sa nešpecializujú na
maratón získali pekné umiestnenia. V singlkajaku Tomáš
Fischer získal 3. miesto a na druhý deň v dvojkajaku s
Radimom Kráľom vybojovali opäť 3. miesto. JK

Medaile z maratónu
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Egy vasárnap délutáni séta alkalmával a Mária Valéria híd
lábánál egy kellemes hangú hölgy szólított meg. Elmondta,
hogy Budapestről érkezett, óvónő, és azzal a szándékkal jött
Párkányba, hogy találjon egy olyan óvodát, ahová egész kol-
lektívájával ellátogathat, s így betekintést nyerhetnek egy két-
nyelvű óvoda életébe. Szemem felcsillant, s boldogan közöl-
tem, hogy kolléganőre talált. Telefonszámot és címet cserélve
elbúcsúztunk bízva abban, hogy hamarosan találkozunk.
Egyeztettünk és június 18-án megérkezett a víg kedélyű, szim-
patikus óvónőkből és dadusokból álló csapat a XI. kerületi
„Palánták” óvodából. A Bartók utcai óvoda igazgatónője, Hégli
Marianna vezetésével körbejárták a csoportokat és teljesen le
voltak a látványtól nyűgözve. A gyerekek egy kis műsorral, kol-
lektívánk pedig egy kis frissítővel kedveskedett vendégeinknek.
Ezt egy baráti beszélgetés és eszmecsere követte. Jól érezték
magukat közöttünk és viszonzásul vendégül látnak bennünket
szeptemberben Budapesten. Mindannyian hisszük, hogy nagy
öröm, ha mosolyogva tudunk dolgozni, mert így nem fásulunk
el a munkában.

Szeptember 15-én indultunk a „Palánták”-hoz viszontlátoga-
tásra Budapestre. A nótaszó és a meglepi dal eléneklése hozta
magával a jó hangulatot. Megérkezésünkkor az óvoda vezetője
boldogan fogadott bennünket. Körbevezettek a hétosztályos
óvodában, majd az oviudvaron következett a meglepetés mind-
két részről. A Palánták óvoda óvónőkből álló kamarakórusa
egy dalcsokorral kedveskedett. Mi is énekkel és a Mária
Valéria hídról készült képpel leptük meg őket. Egymást átka-
rolva, meghatottan énekeltük együtt: „Öleld át, ki melletted
áll, öleld át a vén Dunát...” E gyönyörű pillanatokat egy ízletes
ebéd követte. Indulás előtt a búcsúzás nem volt könnyű, hiszen
a baráti kötelék még szorosabbá vált. Most éreztük igazán,
hogy „egymáshoz érünk a hídon át”.

Bitter Szilvia, Szőke Zsuzsanna

Miroslav Šafranko, a városi hivatal építésügyi osztályának
vezetője tájékoztatása szerint az idei beruházások közül a kör-
zeti hivatalhoz vezető bekötőutat, járdát és parkolót az eredeti-
leg tervezett költségekhez képest jóval olcsóbban, hozzávetőleg
1,8 millió koronáért sikerült megvalósítani.

A Keleti rakpart néven ismert új lakótelep közművesítése
keretén belül idén lefektetik a villanyvezetéket és megépítik a
transzformátort, az erre elkülönített összeg 2,5 millió korona. A
legújabb elképzelések szerint e területen nem családi házak,
hanem öt-hat, egyenként nyolc-tizenkét lakásból álló három-
szintes társasházak épülnének. E tömbházak felépítésére az
érsekújvári Prospect Ktf. tett ajánlatot úgy, hogy két éven belül
önerőből építené fel azokat.

Az új iskolára az állam nyolcmillió korona pénzügyi támoga-
tást utalt át a városnak. Ebből az önkormányzat hozzávetőleg
ötmillió koronát a tornaterem befejezésére, hárommilliót az
épület tetőszerkezetének javítására és a fűtőrendszer járulékos
beruházására fordít. Jelenleg az új iskola termeinek és folyosó-
inak fűtése meglehetősen nagy összegeket emészt fel. A fűtőgép-
ház hatékonyabbá tételével, valamint a hőenergia pontos
mérésével ezeket a költségeket szeretnék lefaragni. Az új iskola
eddig mintegy 50 millió koronába került és teljes befejezéséhez
további 50 millió koronára lenne szükség.

A Nánai út jobboldali járdájának vízelvezetése idén megoldó-
dik. Az ezzel kapcsolatos munkálatokat a komáromi Korekt Kft.
októberben fogja elvégzi. Az út régen várt felújítására és a kör-
forgalmú kereszteződés kialakítására nagy valószínűséggel
2006-ban kerül sor.

A sétáló utcával kapcsolatban a pályázatot szeptember elején
juttatta el a város az illetékes szerveknek. Pozitív elbírálás ese-
tén jelentős uniós támogatásra számíthat az önkormányzat. A
közbeszerzés keretén meghirdetett pályázatot egyébként a
Prospect Kft. nyerte. Eszerint az egész beruházás (az első és
második szakasz) beleértve a autóparkolót is 45 millió  koroná-
ba kerül majd. A munkálatokat 2004. decemberében kezdenék
el és 2005 júniusában fejeznék be. A Duna-sétány (harmadik
szakasz) megépítése 2006-2007-ben esedékes. A volt kompkikö-
tő és a Mária Valéria híd közti szakaszt az önkormányzat
területrendezéssel, padok kihelyezésével, zöld övezet, illetve új
burkolat kivitelezésével szándékozok újjáépíteni.

Oravetz Ferenc

Szeptember 18-án a Bar-
tók utcai óvodában az ovi-
sok olimpiája került megren-
dezésre. Az „olimpikonokat”
Hégli Marianna igazgatónő
köszöntötte. A gyerekek cso-
portos akadályfutáson vettek
részt, fenyőtobozzal célba
dobáltak, átbújtak egy sötét
alagúton, ugráltak, tornapa-
don csúsztak le. A sikeres
olimpikonok érmet kaptak,
nyalókákat, kekszeket és
almát. A mi jutalmunk a kis
emberkék arcára kiülő bol-
dog, elégedett mosoly volt.    

Az óvónők

18. septembra sa uskutoč-
nila na MŠ Bartókovej ulici
„olympiáda”.

Riaditeľka MŠ Mariana
Hégliová privítala športov-
cov a zahájila olympijský
deň. Deti zdolávali prekážky
v družstvách. 

Hádzali šišky do cieľa, liez-
li pod tmavým tunelom, ská-
kali vo vreci, chodili po lane,
šmýkali sa po lavičke.

Za dobré výkony dostali
medaile, keksíky, lízatká
a jabĺčko. Tešil nás spokojný
úsmev na tvárach našich
detí.                                    

Učiteľky MŠ

„Egymáshoz érve a hídon át” Időszerű beruházások

OviolimpiaOlympiáda

Náhody neexistujú a celkom iste nebola to náhoda, keď pri
Moste Márie Valérie ma oslovila dáma s príjemným hlasom,
a oznámila mi, že pricestovala z Budapešti, aby tu v Štúrove
našla dvojjazyčnú materskú školu. Má záujem zoznámiť sa
s prácou takejto škôlky a je rada, že natrafila práve na kole-
gyňu. Po výmene telefónnych čísiel a adries sme sa čoskoro
dohodli, a už tu bola veselá skupina učiteliek a ošetrovateliek
z Budapešti. Prezreli našu škôlku, pani riaditeľka Mariana
Hégliová im pohotovo predstavila našu materskú školu. Boli
skutočne milo prekvapení. Naše deti pripravili pre našich hostí
malý program, a náš kolektív malé občerstvenie. Potom prišiel
rad na výmenu skúseností. Návšteva sa skončila s tým, že nás v
septembri pozvali do Budapešti. Sme presvedčení, že našu prácu
treba robiť práve s takýmto úsmevom.

Celý kolektív Materskej školy na Bartókovej ulici sa vydal 15.
septembra do Budapešti, kam nás pozvali pracovníci MŠ
„Palánták”. Po ceste sme veselo spievali a prišli sme do Pešti
v dobrej nálade. Vítala nás riaditeľka MŠ, ktorá nám predstavi-
la svoju sedemtriednu materskú školu. Kolegyňe nás
privítali kyticou ľudových piesní. My sme im takisto zaspievali
a dali sme im do daru obraz Mostu Márie Valérie. Spievali sme
objímajúc známu pieseň o starom Dunaji. Po pekných sláv-
nostných chvíľach sme si sadli k chutnému obedu. Rozlúčiť sa
s novými známymi bolo ťažké, v našich srdciach zostali pekné
spomienky na priateľský kolektív. Teraz sme precítili ten ozaj-
stný pocit, keď sa môžeme dotknúť cez most. 

Silvia Bitterová, Zuzana Szőkeová
(Preklad: Lukács Žigmund)

Náhody neexistujú
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A város pályázatot nyert, melynek
eredményeképpen ötvenezer eurót költhet
arculatépítésre, turisztikai–idegenforgal-
mi fejlesztésre, hogy egész Közép-Európá-
ban üdülőhelyként mutatkozhasson be.

Hogenbuch Endre, a városi hivatal
pályázati szakreferense tájékoztatása sze-
rint az említett projektet 2003 novem-
berében adta be a város a gazdasági
minisztérium mellett működő NADSME
központjának, amely nemrégiben arról
tájékoztatta a várost, hogy a pályázat
eredményes volt. A megpályázott hatvan-
hétezer euro-ból ötvenezret használhat
majd fel a város, amiből tizenhétezer az
önrész. A projekt keretén belül két tájé-
koztató kiadványt jelentet meg a város,:
az első a Déli Régió valamennyi szállásle-
hetőségét tartalmazza majd elérhetőség,
ár, komfortfokozat, szolgáltatási skála
alapján. Ez november végén lesz kiadva.
A város közbeszerzési pályázat alapján
egy erre szakosodott ügynökséget szeret-
ne megbízni az idegenforgalmi és turisz-
tikai lehetőségek hosszú távú marketing-
tervének kidolgozásával. Egy színes kata-
lógus kiadására is sor kerül a nyári fősze-

zonban zajló kulturális, művelődési,
sport- és  szórakoztató rendezvényekről
– ebben az esztergomi oldal legnevezete-
sebb eseményei is szerepelnek majd. Az
elnyert pályázati pénzből az idegenfor-
galmi információs irodát is korszerűsítik.
Párkány három turisztikai szakkiállításon
is részt vesz: Budapesten, Varsóban és
Pozsonyban, ezen kívül Bécsben és
Berlinben egy közvetítő cég mutatja be a
várost, mint üdülőhelyet. További tájé-
koztató táblák kihelyezését is tervezik a
Vadasnál, a városközpontban és az állo-
máson. A pályázott összegből a szlovákiai
és a magyarországi nyomtatott és elek-
tronikus médiákban indítandó bemutat-
kozó reklámkampányra is futja. 

További jó hír, hogy a környezetvédel-
mi minisztériumtól 300 000 koronát
nyert a város, aminek köszönhetően
heteken belül megkezdődhet az illegális
hulladéktelepek felszámolása. A Sobieski
utca végétől kezdődik a szemételtakarí-
tás, majd a volt Gatter területén folytató-
dik, viszont erre és a továbbiak megszün-
tetésére decemberben ismét pályázik a
város egy jelentősebb összegért. 

Buchlovics Péter (Új Szó 2004 . szeptember 17) 

Megindulhat az illegális szeméttelepek felszámolása

Ötvenezer euró arculatépítésre

Mesto nedávno vyhralo konkurz,
v dôsledku čoho môže použiť 50 000
eúr na propagáciu cudzineckého ruchu
a na vytvorenie imidžu stredoeurópske-
ho kúpeľného mesta.

Víťazný projekt bol podaný
v novembri 2003 do kancelárie NAD-
SME pri Ministerstve hospodárstva SR.
V týchto dňoch došlo oznámenie, že
konkurz bol úspešný – informoval
Endre Hógenbuch, odborný referent
mestského úradu. Podporu poskytuje
Európske spoločenstvo. Pôvodne
mesto žiadalo o 67 000 eúr.
Samoúčasť mesta zo získanej čiastky je
17 000 eúr. Zo získaných financií
mesto vydá informačný buletin o všet-
kých ubytovacích možnostiach
Južného regiónu, ktorý vyjde z tlače
koncom novembra. Mesto ďalej chce
poveriť profesionálnu agentúru vypra-
covaním marketingového plánu cudzi-
neckého ruchu v dlhodobej perspektí-
ve. Bude vydaný aj farebný katalóg o
kultúrnych a športových podujatiach
hlavnej turistickej sezóny. V katalógu

budú zastúpené aj najzaujímavejšie
ostrihomské programy. Zo získaných
peňazí bude modernizovaná aj turistic-
ká informačná kancelária. Štúrovo sa
zúčastní aj na troch výstavách cestov-
ného ruchu – v Budapešti, Varšave
a v Bratislave. Vo Viedni a Berlíne
budú propagovať mesto ako rekreačné
centrum sprostredkovateľské firmy.
Umiestnia sa aj ďalšie veľké informač-
né tabule – na železničnej stanici,
v centre mesta a pri Vadaši. Suma
vystačí aj na vstupnú mediálnu
propagandu v slovenských a maďar-
ských médiách. 

Od Ministerstva životného prostre-
dia SR mesto obdržalo ďalších tristo-
tisíc korún, vďaka čomu sa
v najbližších dňoch začne likvidácia
ilegálnych skládok odpadu. Práca sa
začína na konci Sobieskeho ulice,
a pokračuje v priestoroch bývalého
Gattra. Na likvidáciu tejto a ďalších
nelegálnych skládok sa mesto bude
uchádzať v decembri o ďalšie financie. 

Péter Buchlovics (Podľa denníka Új Szó)
(Preklad: Lukács Žigmund) 

Začína sa aj likvidácia nelegálnych skládok

Päťdesiattisíc na rozvoj cestovného ruchu

Takács Etelka
1933-2004

Verőfényes reggelen kaptam a hírt –
melynek hallatán döbbenten álltam –
Etelka meghalt. Harmincnyolc éves
kolegiális és bensőséges baráti kapcso-
lat fűzött bennünket egymáshoz.

Pedagógiai munkásságát Párkányban
folytatta 1966 óta – akkor még az egy-
etlen óvodában, a régi fürdő mellett.
Később a Hársfa utcai óvoda igazgató-
nője volt nyugdíjas koráig.

Csillogó szempár – kicsattanó vi-
dámság – örömöt sugárzó személyiség,
telve energiával, lelkesedéssel.

A gyerekekért „mindent” képes volt
megtenni, talán mert neki neki nem
adatott meg. Leánytestvérét fiatalon
elveszítette, férjét szintén fiatalon érte
tragikus baleset. Kitűnt segítőkészségé-
vel, figyelmességével, jószívűségével,
anyáskodó hozzáállásával. Rajongott
a zene, a nóta iránt. Gyöngybetűivel
írott gyűjteményébe többször is bele-
bele olvastam. Pár nappal halála előtt
útja hozzám vezetett, felkiáltott az
emeletre – de nem bírt feljönni. A sú-
lyos kór a ház előtti kispadra szögezte
– találkozásunk utolsó színhelyére. 

A nóta, amelyet annyira szeretett
volna meghallgatni „beteljesült”.

„Elmúlt már a madárének,
Elmúlt minden, ez az élet, könnyen

hull utána –
Így múlik el lassan minden,

Elmegyek majd én is innen – egy
idegen világba...”

Köszönet mindenért, drága Etelka!
Búcsúszó kedves kolléganőidtől,

munkatársaidtól, szomszédaidtól,
barátaidtól, óvodásaidtól. 

Nyugodj békében az inyei temetőben!

Záhorský Lászlóné
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Muzsla község helytörténeti kiadványa
néhány mondatban tesz csak említést
róla. Mindenki, aki a kiadvány összeállí-
tásán dolgozott azt gondolta, hogy az
a néhány információ 200 év távlatában
a kiadvány jellegére való tekintettel ele-
gendő. 2002 őszén érkezett egy levél
Pozsonyszentgyörgyről (Jur pri Bratislave)
a piarista kolostorból. ThDr. Ernest Švec
levelével felkeltette az érdeklődésemet.
Lépésről-lépésre haladva a lelkesedésem
egyre nagyobb lett. Kutatásaim során
olyan segítőkész emberekkel találkoztam,
akik az első megszólításra minden rendel-
kezésükre álló információt átadtak.

A tatai Eötvös József Gimnázium

megbízott igazgatója Katona Márta kül-
deményét a Szegedi Dugonics András Pia-
rista Gimnázium igazgatójának, Szilvássy
Lászlónak küldeménye követte. 

A legterjedelmesebb anyagot a Magyar
Tudományos Akadémia könyvtárából Tóth
Gábor könyvtáros jóvoltából kaptuk.

A szorgalmas munkának új lendületet
adott a budapesti Piarista Levéltárban dol-
gozó Koltai András levéltáros, aki szinte
mindent tud Nagy Mártonról. Nem csoda,
hiszen a levéltár birtokában őrzi egykori
földrajztanára, Bognár László Nagy
Mártonról készült szakdolgozatát.

Egy ilyen nagyszerű egyéniség feltétle-
nül megérdemli, hogy az utókor méltó-

képpen megemlékezzen munkásságáról.
Ezért mi 

2004. október 9-én Nagy Mártonra
emlékezünk Muzslán. Az emléknap 9 óra
30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik,
amelyet ThDr. Paskai László bíboros
celebrál. Ezt követően kerül sor Nagy
Márton emléktáblájának felavatására és
megáldására. A megemlékezés ünnepi
konferenciával folytatódik, amelyet Dr.
Bognár László neveléstörténész egyetemi
tanár vezet le. Hiszem, hogy mindannyi-
unk tanítómesterének életvitele, munkás-
sága példaértékű és követésre méltó.

Drapák Károly
Muzsla község polgármestere

Kétszáz éve – 1804. október
6-án született Muzslán –
a reformkor és a dualizmus
korának kiemelkedő pedagó-
gusa Nagy Márton, kegyes-
rendi szerzetes. Első ismereteit
a muzslai köziskolában
Endrődy János kántortanító-
tól szerezte, aki a muzslai
alapiskola névadója. Az egri
érseki líceum elvégzése után
a noviciátus éveit Kecske-
méten tölti. Nyitrai és szent-
györgyi teológiai tanulmányait
követően 1829. szeptember
21-én szentelik pappá. A taní-
tást Kalocsán, Szegeden és

Pesten a piarista gimnáziumban kezdi meg, ahol az 1834-35-ös
tanévben Petőfi Sándor tanára. 1836-1840 között a bécsi
Academia Theresiana prefektusa. Bécsben, bölcsészdoktorátust
szerez.

Az 1840/41-es iskolaévben, szülőfalujában a muzslai közis-
kolában tanítja az ifjúságot. 1845-ben a tatai piarista gimnázi-
um igazgató házfőnökeként felismerve a testi képzés szükséges-
ségét vidéken elsőként épített diákjainak testgyakordát és uszo-
dát. 1848-56 között a szegedi líceum, majd főgimnázium igaz-
gatója és házfőnöke. 1858-1870 között a házfőnöki teendőket
látja el a pesti rendházban. Feladata a pesti konviktus létreho-
zása. Az abszolutizmust követően – mint a gimnázium helyettes
igazgatója – bátor szorgalmazója lett a magyar nyelven folyó
tanításnak. Nagy Márton kora a neveléstudomány szárnybon-
takozásának az ideje volt. Ő maga egész életművével – gyakor-
lati és elméleti munkásságával – azon fáradozott, hogy a peda-
gógia elnyerje megillető helyét a tudományok sorában.
Munkásságával hozzájárult a magyar pedagógiai szaknyelv kia-
lakításához. Mérei Ferenc neves pszichológusunk Nagy
Mártont „az első magyar gyermektanulmányozónak” nevezte,
mert hazánkban elsőként vázolta fel a gyermek testi és értelmi
fejlődésének menetét. „A gyermek fokozatos fejlődése” című
munkájában részletesen és nagy szakértelemmel dolgozta fel
a csecsemő mimikai és hangképzési fejlődését. Oktatóként felis-
merte, hogy hiányoznak az útmutató pedagógiai segédkönyvek,
mind a tanárok, mind a diákok számára. Ezt igyekezett pótol-

ni, amikor elkészítette a „Szavaló tanítók és tanulók használa-
tára” és a „Második nyelvgyakorló és olvasókönyv” című
műveit. Számos tankönyv és ismeretterjesztő szakirodalom
szerzője. Rendtársa, Zimmermann Jakab segítségével elkészí-
tette az „Ifjúságot képző ismeretek tára” című négykötetes
művét, mely Magyarországon az első ifjúság számára készült
népszerűsítő és ismeretterjesztő munka. E munkája elismerése-
ként a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választ-
ja. Nevelőként az egész embert igyekezett formálni testi, lelki
és szellemi téren egyaránt. Több erkölcsi, lelki, morális tárgyú
írást jelentetett meg a gyermekek és a szülők számára, mint az
„Erény ösvénye”, „Erény jutalma”, „Őszinteség”, „Az ifjúság
legjelesebb kötelességeiről szóló tanítások”.

1860-ban elkészítette az első magyar neveléstörténeti hossz-
metszetet. A Magyar Tudományos Akadémián ismertetett, és
az Akadémiai Értesítőben publikált „A gyakorlati neveléstan
története” c. munkája a hazai nevelés történetét vázolta fel
egészen az 1860-as évekig. Hazánkban elsőként dolgozta fel az
egyetemes neveléstörténetet a „Nevelés története” c. munkájá-
ban. Bevezetőjében a következőket írja:

„Magyar nemzeti irodalmunk e téren még egészen parlag.
Legalább is tudtunkkal nevelészettörténeti munka, mely taná-
raink szükségét csak némileg is pótolná, nem létezik. Fentebb
pedig említettük, hogy minden tudomány igényli saját történe-
tét, s ez a célja a jelen munkának. Megkíséreljük a nevelés és az
oktatás történetét, a nevelészet eszméjét folyvást figyelemmel
kiállítani – a nevelők, tanárok, iskolai előljárók, valamint min-
den műveltek számára, kiket a nevelés és az oktatás érdekel.”

Művét a következő gondolattal zárja:
„A történelem nagy tanítványaival a nevelészet és oktatás, –

az ide-oda tévelygő jelen nemzedéknek – fáklya gyanánt szol-
gáljon, mellyel az a jövőnek nagy napjaiba vezettessék át.
A nevelészet történetének tanításai mélyen behatók a család,
valamint az államéletbe, a jelenbe és ezzel a jövőbe.”

Elméleti munkásságának zöme a neveléstörténet tárgykörébe
tartozik. Megírta a „Bölcsészeti neveléstan”-t, „A szegedi nagy-
gimnázium történeti vázlatát”, a „Platón, mint bölcsész és neve-
lő” című munkájában a nagy filozófus pedagógiai elveit mutat-
ja be. Nagy Márton – aki a Kegyes Rend tagjaként fogadalmat
tett, hogy egész életében az ifjúság oktatója és nevelője lesz –
a reformkor és a dualizmus korának kiemelkedő pedagógusa
lett. Tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, a Földtani
Társaságnak és a Tantervbizottságnak. Alakja a magyar peda-
gógia és neveléstörténet úttörő személyiségei közé sorolandó.

Muzsla jeles szülötte: Nagy Márton

Nagy Márton (1804-1873)
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Új helyen a speciális iskola
A nevelés lényege a helyes vezetés, mely a gyermek lelkét játszva vezeti el

annak a szeretetéhez, amiben a jövendő embernek tökéletesnek, az illető
foglalkozás kiváló mesterének kell lennie. Erre törekszenek 1965-től a pár-
kányi kisegítő iskolában, melyet 2000-ben Speciális iskolára kereszteltek át.
A kezdetekben a jelenlegi nyugdíjas klub épületében tanították az egyosz-
tálynyi nebulót, Gévay Mária vezetésével, majd 2003-ig a Sobieski utcában
kapott otthont az időközben 12 osztályossá váló iskola. Télen hiába füstöl-
gött itt húsz kémény, mégsem tudták biztosítani a kívánt meleget. Évekig
járták panaszaikkal, érveikkel a hivatalokat, míg végre sikerült megfelelő
helyet találni a 113 sérült és hátrányos helyzetű gyermek számára. Az isko-
la eredményeiről Gergely Jolán igazgató asszony nyilatkozott.

– A kerületben mi voltunk az egyetlen iskola, amely ilyen körülmények
között működött. Szerencsére a bérleti szerződés lejártával a kerületi isko-
laügy megtalálta a megoldást, a helyet ahol méltó otthonra találtunk, hiszen
nagyon sok diák számára ez a környezet vált első számú otthonává. Az áta-
lakításból mi, pedagógusok is kivettük a részünket. Igazi csapatmunkában
zajlott az átépítés megtervezése. Rengeteget rajzoltunk, mert az épület elren-
dezése más volt, mint amit a mi szükségleteink megkívántak. Ki kellett ala-
kítani egy központi folyosót, kisebb tantermeket, műhelyeket, szociális
helyiségeket. Egy évig tartott a munka, s tavaly nyáron folyt a költözés.
Jobban mondva még mindig tart, hiszen tanítani, rendezni az iskola ügyes-
bajos dolgait és költözni egy időben nem egy könnyű feladat.

A tantermek 12-14 létszámú osztályoknak vannak kialakítva, melyeket
a tanárok apróságokkal és a diákok munkáival varázsoltak otthonossá.
Mosolygós szempárok, elégedettség, sőt büszkeséggel teli hangok köszön-
nek rám, amikor körbevezetnek birodalmukban. Van logopédiai terem,
műhelyek, ahol a munkaórán a vas és fa megmunkálását tanulják. A főző-
konyhában fiúk és lányok egyaránt ügyeskedhetnek, az udvaron javában
folyik a parkosítás, kertészkedés. Az új számítógépes tanteremben hat új szá-
mítógép várja a diákokat. A folyosók falait képek, hímzések, kisebb művés-
zi alkotások díszítik, melyben megnyilvánul az idejárók kézügyessége. Az
igazgató asszony elmondása szerint az elmúlt tanévben kevesebbet hiányoz-
tak és javultak a tanulmányi eredmények is. Az új és szép családias környe-
zet motivál. Szívesen járnak iskolába és nehezen indulnak hazafelé.
Konyhájuk nincs, viszont az összevont középiskolából hordják az ebédet.
Tornatermük sincs még, de nem megy minden egyik pillanatról a másikra.
Jó időben az udvaron tornáznak, néha pedig a sportegyesület tornatermé-
ben, ahol szívesen látják őket. Az iskolai élet ugyanolyan, mint bárhol
máshol. Szakkörök, énekverseny, tánccsoport, gimnasztikai csapat, karácso-
nyi ünnepség, karnevál, gyermeknap. Ilyenkor zsetonokkal lehet vásárolni a
sok finomságból, amit a tanító nénik és bácsik készítettek. Már három alka-
lommal rendeztek nyári sportnapokat – focibajnokságot, ahol városunk pol-
gármesterének vándorserlege a tét. Érsekújvárból, Nagysurányból, a párká-
nyi gyermekotthonból és Esztergomból érkeznek ilyenkor a résztvevők.
A tanulási zavarokkal küzdő gyermekek az individuális oktatást igénylik, s
itt ezt kellőképpen meg is kapják. Lehetőségük van továbbtanulni a megfe-
lelő iskolákban. A fiúk szakképzett asztalosokká, festőkké, ácsokká  válhat-
nak Ipolyságon, a lányok a könyvkötés, virágkötés, szakácsmesterség, sza-
bás-varrás fortélyait sajátíthatják el Zsitvaújfalun. A legújabb lehetőség
pedig itt van a szomszédos Esztergomban, ahol egy hasonló, de középszin-
tű speciális iskolában mesterségeket, szakmákat tanulhatnak. 

– Hogyan illeszkednek be a város életébe, milyenek a kapcsolataik a pár-
kányi alapiskolákkal? – A kapcsolataink egyre jobbak – mondja Gergely
Jolán – úgy a várossal, mind az iskolákkal. Segítenek a tankönyvek be-
szerzésénél, közösen keressük a megoldásokat, meghívást kapunk más isko-
lák rendezvényeire. Elfogadják, hogy vagyunk és ugyanolyan emberek
vagyunk mint mások. Természetesen nálunk is vannak kirívó esetek, de ez
megesik bármelyik más intézményben. Nagyon jó a kapcsolatunk a lakóte-
lep lakóival, illetve a Humanita otthon lakóival, ahol a gyermekek szerény
ajándékaikkal kedveskedtek karácsonykor és húsvétkor. Igaz a mondás,
hogy „jó szóval oktass és szeretettel”. Mert ha ez a szeretet sugárzik
belőlünk, általában azt is kapjuk vissza. A pozitív eredmények igazolják,
hogy negyven év várakozás után rászolgáltak az újra, szépre és jóra.

Ági

Náhradné voľby
a referendum vo Svodíne

Pre nízku účasť referendum vo Svodíne bolo neplat-
né. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení štyria noví
poslanci, a tak život obce popri starostovi bude riadiť
opäť deväťčlenné zastupiteľstvo. 18. septembra 2004 sa
konali náhradné voľby do obecného zastupiteľstva vo
Svodíne. Tie boli nutné preto, lebo 1. marca svoj man-
dát vrátilo päť poslancov. Z náhradníkov, ktorí na voľ-
bách v r. 2002 získali po nich najviac hlasov bol ochot-
ný pracovať v obecnom zastupiteľstve len jeden, štyria
ďalší to odmietli. Na náhradných voľbách nominovala
svojich štyroch kandidátov len Strana maďarskej koalí-
cie, a tak do obecného zastupiteľstva sa dostali Norbert
Dékány, Alexander Méri, Szilárd Méri a Ladislav Špek.
Zo 2095 oprávnených voličov prišlo k urnám len 129.
Spolu s náhradnými voľbami sa konalo aj referendum
o tom, či občania súhlasia s výstavbou 23 veterných
agregátov v chotári obce. Z horeuvedených oprávne-
ných voličov prišlo vyjadriť svoju mienku len 144 ľudí.
To znamená, že konečné rozhodnutie o osude agregátov
bude v rukách znovuzvoleného obecného zastu-
piteľstva. Svodínsky príklad znovu dokázal, že záujem
obyvateľstva o veci verejné je veľmi nízky. Z jedného
sociologického prieskumu vysvitne, že polovica obča-
nov si myslí, že svojim postojom nie sú schopní ovplyv-
niť dianie v mieste bydliska. Len 10-15% respondentov
je presvedčených, že problémy ich bydliska vyriešia
poslanci obecného zastupiteľstva alebo starosta.
Odstránenie najväčšieho problému, teda nezamestna-
nosti – je nad ich sily – toto môže byť jednou z príčin
mimoriadne nízkej účasti na náhradných voľbách a na
referende vo Svodíne. V každom prípade je však na
zamyslenie, že ktoré môžu byť ďalšie príčiny mimoriad-
ne nízkej účasti svodínskych občanov, a prečo sa roz-
hodlo obecné zastupiteľstvo vypísať referendum.

(O) (Preklad: Lukács Žigmund) 

Pamiatke učiteľky
Etelka Takácsová

1933-2004
Bol pekný septembrový deň, keď ma nečakane

ohromila správa:
Etelka Takácsová zomrela.

Odišla kolegyňa, dobrá priateľka a dobrý človek.
Etelka Takácsová svoju pedagogickú činnosť zahájila
v r. 1966 vo vtedy ešte jedinej materskej škôlke pri
starom kúpalisku.

Potom bola riaditeľkou materskej školy na Lipovej
ulici, a odtiaľ odišla aj do dôchodku. Deti boli zmys-
lom jej života, jej životným krédom bolo: všetko pre
detí. Možno aj preto, lebo sama nemohla mať detí
a veľmi skoro stratila aj svoju jedinú sestru a aj milo-
vaného manžela. Milovala hudbu, ľudové pesničky.
Svoju zbierku viedla pekným perličkovým písmom..
Naposledy sme sa stretli pri lavičke pred mojim
domom. Nedokázala už vyjsť schodmi. Vtedy som
ešte netušila, že toto letné stretnutie bude našim
posledným. 

Odišla teda aj ona, tak, ako – skôr či neskôr – do
toho cudzieho sveta odídeme všetci.

Odpočívaj teda, milá Etelka v pokoji, tvoja pamiat-
ka zostane v našich srdciach!

Záhorský Lászlóné 
(Preklad: Lukács Žigmund)
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Základom každej výchovy je správne usmerňovanie, ktoré dušu dieťaťa
hravo dovedie k obľúbeniu si toho, v čom má byť budúci človek dokonalý,
aby bol majstrom svojho povolania. Toto poslanie napĺňajú od roku 1965
v Osobitnej škole v Štúrove, ktorú v roku 2000 premenovali na špeciálnu
školu. Škola v tom čase začala fungovať v priestoroch terajšieho Klubu
dôchodcov s jednou triedou pod vedením Márie Gévayovej, a v roku 2003
sa presťahovala na Sobieskeho ulicu. Medzičasom sa rozrástla na 12 tried.
V zime sa dymilo z dvadsiatich komínov a predsa nedokázali budovu vykú-
riť. Roky chodili po úradoch, ponosovali sa, argumentovali, až napokon sa
podarilo nájsť vhodné riešenie, vhodný priestor pre 113 sociálne a mentálne
poškodených detí. Školu nám predstavila riaditeľka, Jolana Gergelyová.    

– V kraji sme boli jedinou školou, ktorá pracovala za takýchto podmienok.
Našťastie nám nájomná zmluva skončila a krajská školská správa našla opti-
málne riešenie, vhodné priestory. Pre mnohých našich žiakov je škola prvo-
radým domovom. V prestavbe sme pomáhali aj my, pedagógovia. Návrh
vznikol ozajstnou tímovou prácou. Konečnej predstave predchádzalo veľa
kreslenia, rozmiestnenie jednotlivých miestností totiž nevyhovovalo našim
požiadavkám. Bolo potrebné vytvoriť centrálnu chodbu, menšie učebne,
dielne, sociálne miestnosti. Stavebné práce trvali vyše roka a vlani v lete sme
sa mohli sťahovať. Vlastne sťahovanie trvá až dodnes, veď učiť, organizovať
život školy a sťahovať sa v tom istom čase je náročnou úlohou. 

Učebne, ktoré učitelia skrášlili milými drobnosťami a prácami žiakov, sú
vytvorené pre triedy s 12-14 deťmi. Usmievajúce sa očká, spokojnosť, ba
hrdosť v hlase, keď sa pýšia svojou ríšou. Logopedická miestnosť, dielne, kde
v rámci pracovného vyučovania si osvojujú metódy obrábania kovu a dreva.
Do kuchyne majú prístup dievčatá aj chlapci, prebieha úprava dvora, menšie
záhradkárske práce. Nová počítačová učebňa so šiestimi novými počítačmi
je už tiež v prevádzke. Steny chodieb zdobia obrázky, výšivky, menšie ume-
lecké diela, ktoré svedčia o vysokej zručnosti detí. V uplynulom školskom
roku sa znížila absencia a zlepšili sa aj študijné výsledky. Nové rodinné pro-
stredie motivuje. Radi chodia do školy a ťažko sa im odchádza domov.
Kuchyňu nemajú, obedy nosia zo združenej strednej školy. Aj telocvičňa im
chýba, ale z jednej chvíle na druhú sa nedá všetko. Za pekného počasia cvičia
na dvore, a radi ich uvítajú aj v telocvični telovýchovnej jednoty. Život školy
je podobný ostatným školám – záujmové krúžky, súťaž v speve, tanečné
súbory, krúžok gymnastiky, vianočné sviatky, maškarný ples, deň detí. Pri
tejto príležitosti si deti za získané žetóny môžu „nakúpiť” zo sladkostí pri-
pravených pedagógmi a zamestnancami školy. Už po tretíkrát zorganizovali
letné športové dni – futbalový turnaj za účasti hostí z Nových Zámkov,
Šurian a Ostrihomu. Hrá sa o putovný pohár primátora mesta. 

Deti s poruchami učenia vyžadujú osobitný prístup, ktorý je tu v rámci
špeciálnej pedagogiky zabezpečený. Majú aj možnosť ďalšieho štúdia na špe-
ciálnych školách. Chlapci sa v Šahách  môžu vyučiť za stolárov, maliarov,
lešenárov, dievčatá sa v Novej Vsi nad Žitavou zdokonaľujú v oblasti kveti-
nárstva, kníhviazačstva, môžu sa vyučiť za kuchárky, krajčírky. Najnovšou
možnosťou je štúdium v susednom Ostrihome na strednej špeciálnej škole,
kde sa vyučujú remeslá. – Ako sa včlenili do života mesta a ako spolupracu-
jú s ostatnými školami? 

– Naše vzťahy so školami a mestom sú stále lepšie – hovorí riaditeľka –
pomáhame si navzájom pri zabezpečení učebníc, spoločne hľadáme riešenia,
zúčastňujeme sa podujatí organizovaných inými školami. Prijali to, že exis-
tujeme a sme takí istí ľudia ako iní. Aj u nás sú prípady bijúce do očí, ale
k takým dochádza aj v iných zariadeniach. Máme veľmi dobré vzťahy s oby-
vateľmi sídliska a obyvateľmi Humanity, ktorým deti na Vianoce a veľkú noc
darujú svoje skromné darčeky.  Je pravdou staré pravidlo „vyučuj dobrým
slovom a s láskou”. Väčšinou sa nám naše snaženie aj vráti.” Pozitívne
výsledky dokazujú, že po štyridsiatich rokoch čakania si skutočne zaslúžili
pekné nové prostredie.                                                                            

Ági

Špeciálna škola v nových priestoroch Pótválasztás és népszavazás
Szőgyénben

A rendkívül alacsony részvételi arány eredmé-
nyeként a szőgyéni népszavazás érvénytelen volt.
A pótválasztás keretén belül négy új képviselőt
választottak, így a falu életét a polgármesteren
mellett  ismét kilenctagú képviselő-testület irányít-
ja majd.

Szeptember 18-án képviselői pótválasztásra és
népszavazásra került sor Szőgyénben. A választás-
ra azért volt szükség, mert 2004. március 1-én öt
képviselő visszaadta mandátumát. A 2002-ben tar-
tott választásokon legtöbb szavazatot kapott pót-
képviselők közül – akik betölthették volna az öt
képviselői helyet – csupán egy vállalta a képviselői
munkával járó teendőket, a további négy ezt visz-
szautasította. Ezért Szőgyén polgármestere még
márciusban kérvénnyel fordult a belügyi tárcához,
hogy tekintettel a megfogyatkozott képviselő-tes-
tületre, írjanak ki pótválasztást. A szeptemberi
szőgyéni pótválasztásra csupán az MKP állított
négy jelöltet, így a választás eredményeként
Dékány Norbert, Méri Alexander, Méri Szilárd és
Spek Ladislav került a helyi képviselőtestületbe. A
szavazók részvételi aránya alig haladta meg a hat
százalékot. A szavazásra jogosult 2095 polgár közül
ugyanis mindössze 129-en járultak az urnákhoz.

A pótválasztással párhuzamosan ügydöntő
népszavazásra is sor került, amely 23 darab – egy-
enként 3 MW-os – szélerőmű megépítéséről szólt.
A helyi népszavazáson az említett 2095 polgár
közül csupán 144-en mentek el voksolni. A sza-
vazás eredménye alapján 125 személy (a résztve-
vők 86,8 százaléka) a szélerőmű megépítése mel-
lett foglalt állást. 

A faluvezetés megítélése szerint Szőgyén lakos-
sága nem utasította el a szélerőmű megépítését, a
rendkívül alacsony részvételi arány az érdekte-
lenség számlájára írható. Ezek után a tervezett
beruházásról az új kilenctagú képviselőtestület fog
dönteni.

A szőgyéni példa kapcsán ismét bebizonyo-
sodott, hogy a lakosság közügyek iránti érdeklő-
dése rendkívül csekély. Egy szociológiai felmérés
szerint a polgárok csaknem fele úgy véli, hogy
nem tudja befolyásolni lakóhelye történéseit.
Csupán a lakosság 10-15 százaléka hiszi, hogy az
adott község polgármestere és a képviselő – tes-
tület úgy-ahogy megoldja a közösség gondjait. A
legégetőbb problémával – a munkanélküliség
felszámolásával, illetve új munkahelyek teremtésé-
vel – a jelenlegi körülmények között a legtöbb
településen nem tudnak megbirkózni. Nyilván
ezzel is magyarázható a szőgyéni pótválasztáson,
illetve ügydöntő népszavazáson jegyzett rendkívül
alacsony részvételi arány. Mindenesetre elgondol-
kodtató, hogy mik lehetnek a további okai a sző-
gyéni polgárok rendkívül nagyarányú távolmara-
dásának és, hogy a testület miért döntött a népsza-
vazás kiírása mellett.

(O)
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Okrem 47 stálych zamestnancov Technických služieb mesta
(TSM) pomáha im každodenne asi 20 nezamestnaných v rámci
verejnoprospešných prác. Hlavnou úlohou TSM je systematická sta-
rostlivosť o verejné priestranstvá nášho mesta, o čistotu ulíc, parkov
a chodníkov. Vzhľadom na turistickú sezónu vedenie podniku pre-
sunulo ťažisko svojej činnosti v letnom období do centrálnej časti
mesta, no nezanedbávajú ani vedľajšie ulice. Nezamestnaní, zarade-
ní do tejto práce každodenne čakali na inštruktáž spolu so zamest-
nancami. Zvyčajne mali za úlohu odstraňovanie chumáčov trávy a
burín, predovšetkým obávanej paliny od okrajov chodníkov a
zozbieranie organického odpadu. Nezamestnaní okopávali okrasné
rastliny v parkoch alebo pomáhali pri triedení odpadu. Môžeme
ďakovať aj týmto ľuďom, že cez letné mesiace naše mestečko obstá-

lo v boji o čistotu. Záslužnú činnosť týchto ľudí komplikovali len istí
vandali, ktorí pravidelne poškodzovali majetok mesta, ničili lavice
umiestnené z peňazí daňových poplatníkov. K novým formám van-
dalizmu patrí podpaľovanie umelohmotných nádob, v následku
čoho sa nádoba zdeformuje a  stane sa nepoužiteľnou. O tom ani
nehovoriac, že vysadené kvetiny sa kradnú aj priamo spred budovy
mestského úradu. Cez sezónu sa naše mesto snaží zabezpečiť svojim
obyvateľom a návštevníkom bohatú ponuku kultúrnych programov.
Každý si z nich môže vyberať podľa svojej chuti. Po takých akciách
je ale nutné odstrániť množstvo všelijakého odpadu. Pracovníkom
TSM na čele s Ellou Diósiovou a Petrom Hajtmanom – za kus pocti-
vo odvedenej práce – patrí uznanie.

F. Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund)

Za kultúrnejšie životné prostredie 

Podľa Informácie Ing. Miroslava Šafranka, vedúceho oddele-
nia výstavby mestského úrade z tohtoročných investícií parko-
visko a cesta vedúca k budove obvodného úradu bude stáť
menej, ako bolo plánovaná, t.j. len 1,8 milióna Sk. V rámci
výstavby inžinierskych sietí nového sídliska Východné nábrežie
ešte v tomto roku položia elektrické káble a postavia transfor-
mátor. V rozpočte je na to vyčlenených 2,5 milióna korún.
Podľa terajších predstáv na tomto mieste nemajú byť postavené
rodinné domy, ale päť až šesť trojposchodových bytoviek, každá
pre osem až dvanásť rodín. Ponuku na výstavbu bytoviek pre-
dostrela novozámocká firma Prospect s.r.o., ktorá by stavbu
realizovala behom dvoch rokov.

Na novú školu ministerstvo školstva poskytlo mestu 8 milió-
nov korún. Z toho mesto päť miliónov preinvestuje na doko-
nčenie telocvične, tri milióny na údržbu strechy budovy a na
dodatočnú úpravu izolácie. Vykurovanie tohto objektu totiž
stojí nemalé peniaze. Na výstavbu novej školy doteraz bolo pre-
investovaných približne 50 miliónov, a k úplnému dokončeniu
je potrebných ďalších 50 miliónov. Odvodnenie chodníkov na
pravej strane Nánanskej cesty sa vyrieši ešte v tomto roku, práce
realizuje v októbri komárňanská firma Korekt s.r.o.
Rekonštrukcia samotnej cesty a kruhovej križovatky bude reali-
zovaná pravdepodobne len v roku 2006. Konkurzné podklady
na riešenie centrálnej mestskej zóny mesto odoslalo kompetent-
ným orgánom začiatkom septembra. Keď projekt získa podporu
Európskej únie, samospráva môže počítať so slušnou finančnou
podporou. Konkurz na verejné obstarávanie medzitým vyhrala
firma Prospekt s.r.o. Podľa ich ponuky celá investícia (prvá
a druhá etapa) – bude stáť spolu s parkoviskom 45 miliónov Sk.
Práce majú byť zahájené v decembri 2004 a dokončené v júni
2005. 

Výstavba dunajského korza (tretia etapa) je aktuálna v rokoch
2006-2007. Korzo na úseku od prístavu kompy až po most
Márie Valérie mesto mieni zatraktívniť výsadbou zelene, lavič-
kami a novou dlažbou.

F. Oravetz
(Preklad: Lukács Žigmund)

Aktuálne investície
A párkányi Műszaki Szolgáltató Vállalat (TSM) 47 állandó al-

kalmazottján kívül naponta hozzávetőleg húsz közhasznú mun-
kás gondoskodik környezetünk és közterületeink megfelelő álla-
potáról.

A vállalat egyik fő feladata az utcák, járdák és parkok tisztán tar-
tása, gondozása. Az idegenforgalmi évadra való tekintettel a válla-
lat vezetése a legnagyobb hangsúlyt értelemszerűen a városköz-
pontra helyezte, de emellett nem hanyagolta el a mellékutcákat
sem. Reggelente a cég udvarán a mintegy húsz közhasznú munkát
végző személlyel együtt várnak eligazításra a vállalat alkalmazot-
tai, akik általában olyan feladatot kapnak, hogy egy-egy kijelölt te-
rületen belül távolítsák el a járdaszegélyek mentén kinövő parlag-
füvet és egyéb gaznövényeket, szedjék össze a lekaszált füvet, a
parkokban lehullott faleveleket, kapálják és öntözzék a dísznövé-
nyeket, esetleg segítsenek a hulladék eltávolításában, vagy annak
osztályozásában. Nagymértékben ezeknek az embereknek köszön-
hető, hogy a nyári hónapokban turistákkal túlzsúfolt városunkat
nem lepte el a szemét és a város közterületei gondozottak marad-
tak. Szó nélkül nem lehet átsiklani afelett, hogy munkájukat nehe-
zíti az a tény, hogy néhány vandalizmusra és lopásra hajlamos
egyén már évek óta rendszeresen rongálja a város vagyonát, ame-
lyet az önkormányzat az adófizető polgárok pénzéből kénytelen
pótolni. A rongálók felfeszegetik a padok léceit, a kiültetett virá-
gokat szétlopkodják. Arról nem is beszélve, hogy egyesek kijátsz-
va a rendőrök éberségét, még a városi hivatal elé kiültetett virágo-
kat is megdézsmálják. Fejlődésre ítélt városunkban már hagyomá-
nyosan számos kulturális rendezvény teszi színesebbé a nyarat. A
kedves olvasó fantáziájára bízom, ítélje meg, hogy egy-egy ilyen
tömegeket megmozgató esemény kapcsán milyen széles skálán
mozog a rendezvény melléktermékeként keletkezett hulladék,
amelyet a takarítással megbízott személyeknek kell rendszerint el-
távolítaniuk. A munkájukat becsülettel végző emberek – Diósi El-
la és társai, akik Hajtman Péter vezetésével serénykednek – a vá-
ros napszámosai, akik nélkül utcáink és köztereink nem lennének
a jelenlegi állapotoknak megfelelően tiszták és gondozottak. Kö-
szönet és elismerés illeti őket.

(O)

Cél a kulturáltabb környezet

KORMOS
UBYTOVAN IE

v tesnej blízkosti termálneho kúpaliska. Kontakt: 0905 513 732

Príjemné„Milliomosok” Párkányban
Egy álmom valóra válik! Sajnos nem milliomos leszek, hanem egy ötletemet sikerül

valóra váltani. Történt ugyanis, hogy amikor Vágó István barátom a "Favágók" együt-
tesével Párkányban járt, felvetettem neki, hogy szeretnék egy olyan beszélgetős estet
csinálni, ahol összehoznám őt szlovák műsorvezető kollegájával Martin Nikodymmal.
Istvánnak az ötletem nagyon megtetszett és "felkért" hogy a műsort szervezzem meg és
majd vezessem le. Martin Nikodym, akárcsak Vágó István hatalmas örömmel és lelke-
sedéssel fogadta el a meghívást. Egy másik figyelemre méltó gesztus a két kvízmester-
től, hogy gázsira nem tartanak igényt, tehát ingyen jönnek. A "nagytalálkozás" 2004.
november 12-én Párkányban a Vadas Thermál 2. emeleti különtermében lesz 18 órá-
tól. A "beszélgetős est" jelentőségét fokozza, hogy bár a világban közel száz TV csator-
nán van "Legyen Ön is Milliomos" játék, külföldi műsorvezetők még soha nem talál-
koztak egymással. Az eseményről felvételt készít az RTL klub és a Markíza televízió is.
A kiváló szórakozást ígérő estre, ingyenes belépők korlátozott számban igényelhetők a
00/36-30-312-7188 – as telefonszámon. Albert József
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1. – Falunap Ebeden, melynek keretében aláírták az Ebed és Tát
testvérkapcsolatát rögzítő okiratot. A kultúrműsorban fellép-
tek az ebedi Búzavirág, a muzslai vegyeskórus és a párkányi
Szivárvány Énekkar.
– Štúrovo-Nové Zámky 3:0 (0:0) – a labdarúgó III. liga nyu-
gati csoportjának nyitófordulójában.

3. – A párkányi katolikus plébánián megnyílt a gyermekek nap-
közis Kolping tábora.
– Megkezdte Párkányban háromnapos vendégszereplését a
Cirkusz Aleš. 

4. – A városi galériában megnyílt a magyar-kanadai Nyilasi Ti-
bor tárlata.
– A Thermál szállóban Várszegi László festményeiből nyílt ki-
állítás.

7. – Régiónkban kerekeztek a XXX. Honismereti Kerékpártúra
résztvevői, akik Búcs, Béla és Kéménd nevezetességeit láto-
gatták meg.

8. – Topoľčany-Štúrovo 1:0 (1:0)– bajnoki labdarúgó mérkőzés.
14. – Kisújfalun rockfesztivált rendeztek.
15. – Štúrovo-Lednické Rovne 1:1 (0:0) – bajnoki labdarúgó

mérkőzés. 
16. – Kovácspatakon a Kék Halban megnyílt a Mentálisan Sérül-

teket Segítő Társulás párkányi alapszervezetének egyhetes tá-
bora.

19. – Szuronnyal többször hasba szúrta testvérét egy roma fiatal-
ember Muzslán.

21. – Esztergomban a Szent István Napok keretében megrende-
zett "Várhegy regék" vetélkedőjén a tavalyi győztes Párkány
(Kakatvár) csapata a harmadik helyen végzett.
– Falunap Dunamocson, melyen a "Tűzpiros virág" c. slá-
gerösszeállításával fellépett a Párkányi Csemadok Színkör.
– Falunap Bélán.

22. – Jófonó Zsuzsika – a Kuckó Bábcsoport előadása az eszter-
gomi Szent István Napokon.
– Myjava/Turá Lúka – Štúrovo 0:0 – bajnoki labdarúgó mér-
kőzés.

25. – A városi galériában megnyílt az ausztriai Kunst Kreis
Hohenau Képzőművészkör kiállítása.

29. – Štúrovo-Bánovce nad Bebravou 4:1 (1:0) – bajnoki labda-
rúgó mérkőzés.

(p.j.)

Augusztusban történt
1. – Deň obce v Obide, v rámci ktorého bola podpísaná part-

nerská zmluva medzi Obidom a Tátom. V kultúrnom
programe vystúpili: súbor Búzavirág z Obidu, zmiešaný
zbor z Mužle a spevokol Szivárvány zo Štúrova.
– Štúrovo-Nové Zámky 3:0 (0:0) – v zahajovacom kole
III. futbalovej ligy, skupiny Západ.

2. – V Náne sa začal týždenný mládežnícky tábor domác-
kych remesiel.

3. – Na dvore r.-kat. farského úradu sa začal prímestský det-
ský tábor Kolping-u.
– Cirkus Aleš zahájil trojdňové pohostinné vystúpenie v
našom meste.

4. – V Mestskej galérii otvorili výstavu Tibora Nyilasiho.
– V hoteli Thermál bola otvorená výstava László
Várszegiho.

7. – Účastníci XXX. Vlastivednej cyklotúry navštívili pamäti-
hodnosti obcí Búč, Belá a Kamenín.

8. – Topoľčany-Štúrovo 1:0 (1:0) – majstrovský futbalový
zápas.

14.– V Novej Vieske sa konal rockový festival.
15.– Štúrovo-Lednické Rovne 1:1 (0:0) – majstrovský futba-

lový zápas.
16.– V Kováčove v Modrej rybe sa začal týždenný rekreačno-

rehabilitačný tábor mentálne a telesne postihnutých.
19.– Viackrát pichol bodákom do brucha svojho brata jeden

rómsky mladík v obci Mužla.
21.– V rámci Svätoštefanských dní V Ostrihome na súťaži

"Bájky hradného vrchu" družstvo Parkanu (Kakatváru)po
vlaňajšom víťazstve obsadilo 3. miesto. 
– Deň obce v Moči, kde vystupovali divadeľníci
Csemadok-u pásmom populárnych melódií.
– Deň obce v Belej.

22.– Vystúpenie Bábkového súboru Kuckó v rámci Sväto-
štefanských dní v Ostrihome.
– Myjava/Turá Lúka-Štúrovo 0:0 – majstrovský futbalový
zápas.

25.– V Mestskej galérii bola otvorená výstava z diel členov
Klubu výtvarníkov Kunst Kreis Hohenau z Rakúska.

29.– Štúrovo – Bánovce nad Bebravou 4:1 (1:0) – majstrov-
ský futbalový zápas.

(p.j.)

Stalo sa v auguste

A Mentálisan Sérülteket Segítő Társu-
lás párkányi alapszervezete az idén nyá-
ron augusztus utolsó hetében rendezte
meg a negyedik Nemzetközi táborát Ko-
vácspatakon a Kék Hal turistaszállóban.

Gazdag program várta a gyerekeket és
a szülőket egyaránt. Volt kézműves ko-
rongozó foglalkozás és sok egyéb érdekes
foglalkozás. Ellátogatott közénk Miros-
lav Cipár festőművész felesége, Vilma
asszony is, aki az ujjal festett textíliák,
gipszből formált gyertyatartók mestere. A
szülők vetélkedőkön próbálhatták ki tu-
dásukat és ügyességüket. Az esténként
zajló disco-kat a gyerekek nagyon élvez-
ték és volt alkalmuk tánclépéseket tanul-
ni, mivel igazi táncosokat – Chudý
Mariant és Szaszko Szabinát – hívtunk
meg, akik tánctudásukkal elkápráztattak
mindenkit, és végül a szülőket is táncba
vitték. A szerdai napot nagyon vártuk,
mert meghívást kaptunk Kisújfalura, ahol

szabadtéri előadás keretében került szín-
re a "Bolond Istók", amit a mi tisztele-
tünkre játszottak. Első alkalommal kap-
tunk meghívást Kiss Róbert polgármes-
tertől és a színjátszó csoport rendezőjétől
Szabó Mártától. Megtekintettük a faluhá-
zat is, ahol megvendégeltek bennünket
kemencében sült kulcsos kaláccsal. Ellá-
togattunk az alapiskola udvarara is, ahol
a gyerekek sok játékot vehettek birtokuk-
ba. Másnap volt, aki gyalogtúrára indult
vagy kihasználta a jó időt és elment a pár-
kányi fürdőbe. Sok gyerek és család van,
akik már visszajáró látogatói Ezeknek a
nyári táborozásoknak. Sokan érkeztek
Miskolcról, Debrecenből, Ajkáról, Buda-
őrsről, továbbá Zselizről, Kisújfaluról,
Várkonyból, Pozsonyból, s persze Pár-
kányból. Ez a tábor nagyon sokat jelent
nekünk, mivel családban élő sérült gyere-
kekről van szó, akiknek nincs más lehető-
ségük a kikapcsolódásra, szórakozásra.

Itt találkozhatnak és ismerkedhetnek más
hasonló életű gyerekekkel. Ismeretségek
és barátságok köttetnek itt, amelyek re-
ményt adnak az életnek.

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni azoknak a támogatóknak, akik hozzá-
segítettek bennünket ehhez a gazdag, vál-
tozatos és élménydús nyári táborhoz. Ők
a következők: Kisújfalusi NAPSUGÁR
Színjátszócsoport, Kisújfalusi közsegi hi-
vatal, Bernáth Péter és családja, Cséplő
Erika és családja – Hársfa presszó, Szendi
Zoltán, Kovács Tibor, kisújfalusi nyugdí-
jas szervezet és Vöröskereszt szervezet,
Rozsnyó László (Kisújfalu), Kormos
László (Nána), Dr. Miholics Ilona (Kö-
bölkút), Dr. Tóth Erzsébet (Köbölkút),
Gerendás Arnold (Ógyalla), Flóra ven-
déglő – Bernáth Edit, Párkanyi Városi
Hivatal, Prvá stavebná Sporiteľňa.

Szűcs Teréz, 
a párkányi alapszervezet elnöke 

Remény az életnek



S výbornou technickou prípravou a vrcholiacou for-
mou (žiaľ až po Majstrovstvách Slovenska) sa predsta-
vili na medzinárodnej regate kadetov CAPRIS 2004 v
slovinskom Koperi štúrovskí rýchlostní kanoisti.
Pretekalo sa na mori, teda pre nás "vnútrozemcov"
nezvyklej vode. Regaty sa zúčastnili pretekári skoro z
celej Európy, z kajakárskej veľmocí chýbali len preteká-
ri Maďarska a Poľska. Chlapci zistili, že vedľa trénova-
la i naša Martina Moravcová. Štúrovčania napriek
nezvyklej vlnitej vode sa nezľakli a napriek veľkej účas-
ti nešli na pretek s malou dušičkou. Prišli sme o pár dní
skôr a na vodu sme si zvykli. Na najvyšší stupeň vystú-
pili a prvé miesto vybojovali dvakrát Tomáš Fischer a
Radim Kráľ, ktorí vyhrali v dvojkajaku na 1000 metrov
i na 500 metrovej trati. Taktiež dvakrát vyhrala dvoji-
ca dievčat Veronika Takácsová a Réka Mariasová (z
Komárna) tiež v dvojkajaku na 1000 a 500 metrov.
Druhé miesto vybojoval Tomáš Fischer v kajaku na 500
m, 3. miesto získala Veronika Takácsová v kajaku na
500 m, Radim Kráľ v kajaku na 500 m i na 1000 m. Vo
finále na 500 m trati Viktor Kozubek s Jánom Kniršom
(KO) obsadili 9. miesto. V singlkajakoch Štúrovčania
Viktor Kozubek a Gabriel Nozdrovický obsadili v semi-
finále 6. resp. 9. miesto a nepostúpili do finále. Úspeš-
ne si počínal i najmladší pretekár Tomáš Kovács, ktorý
obsadil 6. miesto.

Okrem športovej reprezentácie sme nadviazali nové
priateľstvá, poznali novú krajinu, pozvali a rozdali
prospekty o našom mori a našom meste. Okrem toho
veríme, že úspech na medzinárodnom poli našich pre-
tekárov podnieti k ďalšej dôkladnej príprave, nakoľko
kanoistika je tvrdý a náročný šport a neoddá sa zaspať
na vavrínoch.                                                          JK

– Bolo víťazstvo na medzinárodnom poli jednoduché?
– To teda nie, dopredu sme vedeli že to nebude jednoduché.

Optimizmus nám i trénerovi dodal i fakt, že pretekári z kajakárskej
veľmoci, čiže z Maďarska sa preteku nezúčastnili. Dobre sme odštartova-
li, a v polovici trate sme sa dostali do čela. Pred cieľom sme odolali nápo-
ru súperov zo Srbska a Francúzska. Ja som toho veľa nevidel, sedím
vzadu, vedel som len, že musím ťahať, ťahať a ťahať. Výbuch radosti
nastal, až keď nás tréner hodil do vody. 

– Tomáš, ako si vysvetlíš, že na majstrovstvách Slovenska si bol opäť
"len" druhý?

– Asi neviem podať maximálny výkon na vrcholnom podujatí, kde hrá
úlohu zodpovednosť a
očakávanie výhry. Mož-
no bolo i zlé časovanie
formy, bol som v Ang-
licku a tento rok boli
majstrovstvá oveľa skôr
z dôvodu konanie OH. 

Svoje dojmy vyjadri-
la i Veronika Takácso-
vá:

– Boli to moje štvrté
preteky, a na taký
úspech som nepomysle-
la ani vo sne. Tréner do
mňa vlial vieru a opti-
mizmus, že mám vý-
bornú partnerku v oso-
be majsterky Slovenska,
takže musíme vyhrať a
stalo sa.
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S pádlami na mori v tieni OH Na najvyššom stupni

Veronika Takácsová (vpravo) na najvyššom stupni

Informácia o štúdiu

Vedenie Združenej strednej školy v Štúrove informuje rodi-
čov a žiakov 9. ročníkov ZŠ, že v školskom roku 2005/2006

plánuje otvoriť na dennom štúdiu nasledovné odbory: 

Štvorročné študijné odbory (ukončené maturitnou skúškou):
Vyučovací jazyk slovenský:

obchod a podnikanie (aj pre chlapcov)
Vyučovací jazyk maďarský:
mechanik strojov a zariadení

mechanik elektronik - automatizačná technika

Trojročné učebné odbory (ukončené záverečnou skúškou):
Vyučovací jazyk slovenský:

technickoadministratívny pracovník
predavač

obrábač kovov - univerzálne obrábanie
mechanik opravár - stroje a zariadenia
elektromechanik - stroje a zariadenia

Vyučovací jazyk maďarský:
strojník - výroba papiera

mechanik opravár - stroje  a zariadenia
pokrývač

Értesítés

Az Összevont Középiskola értesíti a szülőket és diákokat, 
hogy a 2005/2006-os tanévben nappali tagozaton 

a következő szakokra lehet jelentkezni:

Négyéves tanulmányi szak (érettségi vizsgával):
Szlovák tanítási nyelvű: 

üzlet és vállalkozás (fiúk részére is)
Magyar tanítási nyelvű:

gépek és berendezések műszerésze
elektronikai műszerész - autom.technika 

Hároméves tanulmányi szak (záróvizsgával ):
Szlovák tanítási nyelvű:

adminisztratív dolgozó
elárusító

fémmegmunkáló - egyetemes megmunkálás
javító műszerész  - gépek és berendezések 

villamos műszerész - gépek és berendezések
Magyar tanítási nyelvű:

gépész - papírgyártás
javító műszerész  - gépek és berendezések          

tetőfedő
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A párkányi Szabadidőközpont gyermekek és ifjúság részére, szabad-
idejük aktív kihasználására és tehetségük kibontakoztatására a 

2004–2005 tanévben a következő szakköröket kínálja:

Sportkörök:
Asztalitenisz gyerekeknek – fiataloknak

Kerékpártúra általános iskolásoknak
Íjászat általános iskolásoknak

Lövészet általános iskolásoknak
Karate gyerekeknek – fiataloknak
Fitness gyerekeknek – fiataloknak
Úszás – vizitorna alapiskolásoknak

Kosárlabda alapiskolásoknak
Labdarúgás  1– 4 évf.

Kézilabda alapiskolás lányoknak
Röplabda alapiskolásoknak

Tánckörök:
Country alapiskolásoknak
Néptánc a Kisbojtárban
Modern és színpadi tánc

Breake dance gyerekeknek– fiataloknak
Rock and roll

Természettudományi körök:
Számítástechnika alap– és középiskolásoknak

Internet klub gyerekeknek – fiataloknak
Szorobán

Szórakoztató matematika alapiskolásoknak
Kis természetvédők 

Kulturális körök:
Szabás – varrás 8-9. évf. lányoknak

Mazsorettek  – kadétok 10 éves korig
Mazsorettek – juniorok 15 éves korig
Mazsorettek – seniorok 18 éves korig

Színkör

Zenei körök:
Gitáriskola kezdőknek

Hegedű – bőgő alapiskolásoknak
Gyermek népzene –  hegedű, bőgő, klarinét

Nyelvek:
Játszva szlovákul 1-4 évf. magy. iskolásoknak

Helyesírás könnyen 6-7 évf.
Angol nyelv ötödikeseknek
Francia nyelv kezdőknek
Francia nyelv haladóknak

Jelentkezni lehet 2004. október 8-ig a szabadidőközpontban, Fő
utca 32 személyesen vagy a következő telefonszámokon: 

7511 239, 7533 770.

Centrum voľného času v Štúrove pre aktívne využitie voľného času
a rozvoja záujmov a talentu detí a mládeže otvára v školskom roku

2004 – 2005 nasledovné záujmové krúžky:

Telovýchovné krúžky
Stolnotenisový krúžok pre deti a mládež

Lukostrelecký krúžok pre žiakov ZŠ
Karate klub pre deti a mládež

Rekreačné plávanie pre žiakov ZŠ
Futbalový krúžok pre žiakov 1-4. ročníka

Volejbalový krúžok pre žiakov ZŠ
Cykloturistický krúžok pre žiakov ZŠ

Strelecký krúžok pre žiakov ZŠ
Fitnes klub pre deti a mládež

Basketbalový krúžok pre žiakov ZŠ 
Hádzanársky krúžok pre dievčatá ZŠ

Tanečné krúžky
Krúžok country tancov pre žiakov ZŠ

Ľudové tance v DFS Kisbojtár
Krúžok moderných a scénických tancov

Break Dance pre deti a mládež
Rock and roll tance

Technické a prírodovedné krúžky
Krúžok výpočtovej techniky pre žiakov ZŠ a SŠ

Internet klub pre deti a mládež
"Sorobán" krúžok

Zábavná matematika pre žiakov ZŠ
Mladý ochranca prírody

Kultúrne krúžky
Kurz šitia a strihov pre dievčatá 8-9. roč. ZŠ
Krúžok mažoretiek – kadetky do 10 rokov
Krúžok mažoretiek – juniorky do 15 rokov
Krúžok mažoretiek – seniorky do 18 rokov
Literárno-dramatický krúžok pre žiakov ZŠ

Hudobné krúžky
Gitarový kurz pre žiakov ZŠ

Husle, kontrabas pre žiakov ZŠ
Detská ľudová hudba (husle, kontrabas, klaniret, flauta)

Jazykové krúžky
Hravo po slovensky pre žiakov 1– 4. roč. ZŠ s vyuč. jaz. maďarským

Nebojme sa pravopisu pre žiakov 6-7. roč. ZŠ
Hravo po anglicky pre žiakov 1– 4. roč. ZŠ

Angličtina pre piatakov
Francúzština pre začiatočníkov
Francúzština pre pokročilých

Nemčina 

Prihlásiť sa môžete do 8. októbra 2004 v CVČ, Hlavná 32 osobne,
alebo telefonicky na čísle: 7511 239, 7533 770.

Az Esztergom-szentgyörgymezői Olvasókör
(Esztergom, Andrássy u. 23.)

ajánlata 2004-2005-re:

Gyermekeknek: néptánc, rajz, agyagozás, sakk-klub.

Felnőtteknek: kosárfonás, kézműves klub (csuhé, makramé, kötés,
horgolás, hímzés, batik, mézeskalács, nemez, stb.), szövés, 

hagyományőrző klub (családos is lehet), néptánc, sakk– klub, 
kertbarát kör, nőklub, nyugdíjas klub, méhészek, 

galambászok, múzeumbarátok klubja.

Érdeklődni lehet hétfőtől péntekig a 00-36-33-413-464-es telefo-
non, illetve annak üzenetrögzítőjén (név, telefon. Visszahívjuk!),

vagy hétfőtől péntekig, naponta 17.00 és 19.00 között személyesen.

Az Esztergom-szentgyörgymezői Olvasókörben
(Esztergom, Andrássy u. 23)

működő városi néptánc csoport
folyamatosan fogadja a csoport munkájában

részt venni szándékozó kezdő, vagy már haladó
néptáncosok jelentkezését.

Jelentkezni a szeptember 9-én kezdődő, keddenkénti próbák 
ideje alatt (19 órától 21 óráig) lehet a 

Szentgyörgymezői Olvasókörben 
Szénássy Attilánál.

Alsó korhatár: 16 év

Érdeklődni a 00-36-33/413-464 telefonon lehet hétfőtől péntekig,
17 és 19 óra között.



– 3 a 6-komorové profily
– demontáž, montáž a murárske práce
– parapety – vonkajšie, vnútorné
– sieťky proti hmyzu, žalúzie
– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých

okien zdarma

NOVINKA!
Zhrnovacie dvere TANGO

– három- és hatkamrás műanyag nyílászárók
– bontás, szerelés, kőműves munka
– külső és belső ablakpárkányok
– szúnyoghálók, redőnyök
– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

ÚJDONSÁG!
TANGO harmonikaajtók

Széchenyiho 10, Štúrovo
Tel: 7511-058,  0905/664198

Otvorené: Po-Pia: 900 – 1200 1300 – 1700
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September 2004 szeptember

K i n o  –  M o z i

Zmena programu vyhradená!!!

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete

2.-3 Kráľ Artuš (Clive Owen, Keira Knightley,Ioan Gruffud) 
5. Čokoľvek (Wooy Allen, Jason Biggs, Christina Ricci, Danny de Vito)
6. Šialené rande (Mark Aisbett, Ashton Kutcher, Tara Reid)
7.-8. Spider man 2 (Tobey Maguire, Kirsten Dunst)
9.-10. Prezumcia viny (Denzel Washington, Eva Mendes)
12.-13. Hellboy (Ron Perlman, John Hurt, Karel Roden)
14. Dogville (Nicole Kidman, Paul Bittany,Jean-Marc Barr)
15.-17. Stepfordské paničky (Nicole Kidman, Bette Midler, Matthew Broderick)
19.-20. Purpurové rieky 2: Anjeli apokalypsy (Jean Reno, Christopher Lee)
21. Kameňák l (Václav Vydra, Jana Paulová, Marek Vašut, Josef Laufer)
22. Kameňák 2 (Václav,Vydra, Jana Paulová, Merk Vašut, Josef Laufer) 
22.-24. Hriešny tanec 2 – od 17.00
23.-24. Osada-A falu (Villia Hurt, Joaquin Phoenix, Sigourney Weaver) 
26. Nicholas G.Winston: Sila ľudskosti (dokumentárny film)
27.-29. Ja, robot (Will Smith, James Cromwell)
30.-31 Shrek 2 (animovaný film) – od 18.00

Pripravujeme v novembri – Novemberi előzetes:
Terminál , Riddick:Kronika temna, Evanjelium podľa Jána, Baby to chcú tiež 2

Tisztelt Párkányi Polgártársak!
Tisztelt Pedagógusok!

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

OKLEVELES GRAFOLÓGUS képzésOKLEVELES GRAFOLÓGUS képzés

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

szombaton

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

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!

Varnus Xavér

2004. október 10, 16.00

a szőgyéni római katolikus 
templomban 

Rím. kat. kostol Svodín

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

Jegyek: 200,- korona elővételben
250,- korona a helyszínen

Organový koncert

orgonahangversenye

Ingyenes regisztráció Registrácia zdarma
Ajándék Darček
Kis mintacsomag Malý vzorkový balíček

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
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• Dám do prenájmu prázdnu garzónku v Štúrove na dlhšiu dobu mesačne za 4.500,–
Sk. Tel.: 0904/650680
• Kúpim použité tehly a škridle. Tel.: 036/7599300
• BANDOG kölyökkutya eladó. Tel.: 0907983976
• Predám zaregistrovaný vinohrad na Hegyfarku. Južná orientácia, voda, elektrina,

asfaltovaná cesta. Tel.: 0907/896444
• Eladó déli fekvésű szőlő a Hegyfarkon. Víz, villany, aszfaltút.
Tel.: 0907/896444.
• Fiatal, önállóan dolgozni tudó és akaró festőt keresek hosszútávú munkára.
Tel.: 0036/209211901.
• Predám príves. Rozmery: 1 x 2 m Cena dohodou. Tel.: 0902/103244.
• Ács, asztalos, kőműves szakmunkásokat keresünk Pest megyei munkahelyre. Szál-

láslehetőséggel! Érd: 0036/26705210
• Kúpim odstredivku na prádlo väčšiu, nie stolovú v dobrom stave.
Volajte na tel.: 036/7522556.

• Eladom vagy elcserélem szoba-konyhás átépített saját tulajdonban lévő lakásomat
Sellyén 2-3 szobás lakásra Párkányban. Info. tel.: 0903/204823
• Predám novú 220 l chladničku s mrazničkou el. spotreba A. Dôvod sťahovanie.

Cena dohodou. Tel.: 036/7599300, 0902/267197.
• Eladó utánfutó 200 x 120 nagy kerekek STK 12/2005, mint az új. Ár 10.000,– Sk.

Megegyezés. Tel.: 0905/926706.
• Od októbra prenajmem garzónku na Bartókovej ul. Tel.: 0907/769019.
• Sürgősen eladó gyerekágy, babakocsi, pók. Tel.: 0908/493935. 
• Kúpim garáž pri Bille, prípadne na Jesenského ul. Tel.: 0907/244676.
• Bérbeadó egyszobás lakás. Tel.: 0908/151701, 036/7512424.
• Dám do prenájmu jednoizbový byt. Tel.: 0908/151701, 036/7512424.
• Predám 1– izbový družstevný byt v Mužli. Tel.: 0908/589485.
• Eladó egyszobás szövetkezeti lakás Muzslán. Tel: 0908/589485.
• Predám v Štúrove štvorizbový byt v OV-105m2.
Tel.: 036/7511 515, Mobil: 0908/135 035

· 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 

· najvýhodnejšie poistenie motoro-
vých vozidiel podľa výkonu motora 
v kW
· kapitálové poistenie kritických 

chorôb 

– vyplatenie celej sumy pri diag-

nostikovaní kritickej choroby poiste-
ného aj jeho detí
· dôchodkové poistenie – celoživot-

ný súkromný dôchodok

· najvýhodnejšie majetkové poiste-

nie

AAAAkkkk cccc iiii aaaa !!!!
Výhody, ktoré Vám ponúka Wüstenrot – stavebná sporiteľňa:

Wüstenrot poisťovňa: NNNNoooovvvv iiii nnnnkkkkaaaa !!!!

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

Párkányban a Jesenský utca 73. szám alatt,

a munkaügyi hivatalnál szeretettel várom 

kedves vendégeimet férfi fodrász üzletemben

NEMES GYULA

férfi fodrász

Nyitvatartás: hétfő – péntek: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

szombat: 8.00 – 12.00 
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Komenského 22, 943 01 Štúrovo,
tel.: 036/ 752 20 80

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

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

AUTOKOZMETIKA

GAMEX – Štúrovo
Információ és rendelés a 75 10 950 telefonszámon

MŰANYAG ABLAKOK,

AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

BEZPEČNOSTNÉ BEZPEČNOSTNÉ 
DVERE DVERE LEVAPLEVAP
– certifikát Národ. bezp. úradu

– 7-12 bodové

– montáž aj do pôvodnej oceľovej zárubni

LEVAP
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Predaj aj na splátky www.levap.sk

Vzorková predajňa:

Zolty-hobby

Hlavná 50

943 01 Štúrovo, 

Tel: 036/7512 182

– lapostetők szigetelése
– tetőkonstrukciók
– zsindelyes tetőfedés
– szigetelő anyagok, zsindelyek árusítása
– tetőfedés hagyományos cseréppel

– hydroizolácia plochých striech
– strešné konštrukcie
– pokrývanie šikmých striech asfaltovými šindlami
– predaj izolačných materiálov
– pokrývanie striech klasickými škridlami

Nám.Sv. Imricha 33, Štúrovo – PárkányNám.Sv. Imricha 33, Štúrovo – Párkány
Tel/Fax: 036/7512 245; 0905/357 274Tel/Fax: 036/7512 245; 0905/357 274

svetová značka elektrického náradia

za mimoriadne výhodné ceny!

+ darček (kotúče, čiapka, taška, hrnček)

Príklepová vŕtačka 

HP 2051

5.890 5.399 Sk

Kladivo vŕt. sek. 

HR 2450

12.190 10.990 Sk

Elektrická vŕtačka 

HP 1620

3.800 3.090 Sk
Uhlová brúska 230

5.990 4.990 Sk
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Hlavná 34, Štúrovo, tel.: 036/7511 227

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

Otváracia doba – Nyitvatartás:

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

OOOOVVVVOOOOCCCCNNNNÉÉÉÉ    SSSSTTTTRRRROOOOMMMMYYYY
OKRASNÉ DREVINY,

postreky,
záhradkárske potreby, 

kŕmne zmesy

GGGGYYYYÜÜÜÜMMMMÖÖÖÖLLLLCCCCSSSSFFFFÁÁÁÁKKKK, 
DÍSZFÁK,
örökzöldek,
permetek,

kertészbolt,
tápok

ZZááhhrraaddkkáárrssttvvoo  ––  KKeerrttéésszzeett

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

Hlavná 43

Fő utca 43

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

ŠPORT
– Halovky WinK – 875.– Sk

– Pingpongové príslušenstvo 

– Zimné cyklistické oblečenie

Na všetky športové okuliare 

25% zľava!

Predaj aj na splátky

Na všetky bicykle typu

10% zľava!

Zľavnená ponuka mesiaca

Havi kedvezményes ajánlatunk

Novinka!

Napájanie

na 12/24 V

5555....999999999999....––––    SSSSkkkk

2222....777799990000....––––    SSSSkkkk

5555....999999999999....––––     SSSSkkkk
už od 

már

-tól

Domáce kino 
Házimozi

DVD – player
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TTTTAAAAXXXXIIII
napi 24 órás szolgálat

rendelésre mikrobusz (külföld-belföld)

áruszállítás (külföld-belföld)

csomagküldő szolgálat

városon belül már 30,- koronától

ÚJDONSÁG!

Ital-, ill. ajándékszerviz – NON STOP

AKCIÓ!

10% árengedmény valamennyi szolgáltatásunkra!

služba 24 hodín denne

na objednávku mikrobus (aj do zahraničia)

preprava tovaru (SR+zahraničie)

doručovanie balíkov

v meste už od 30,- Sk

NOVINKA!

doručovanie nápojov a darčekov na objednávku

AKCIA!

10% zľava na všetky naše služby!

Q U I C K NON NON 

STOPSTOP
0000999900008888     777755559999     111166666666

Naše

výkupne Vás

okrem Štúrova

čakajú na nasledov-

ných miestach:

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

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

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

PP LLAATTÍÍMMEE VV HHOOTTOOVVOOSSTTII!!!! !!

VVÝÝKKUUPP  DDRRUUHHOOTTNNÝÝCCHH  SSUURROOVVÍÍNN  ––  ZZEELLKKOOVV

VVýýkkuuppňňaa  ŠŠTTÚÚRROOVVOO,,  SSllááddkkoovviiččoovvaa  uull..  ((aarreeááll  bbýývvaalleejj  AAggrroopprreeffyy))  TTeell..::  00990055//771188--005555

Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

Vykupujeme:
meď 60–80 Sk

hliník 35–40 Sk

nerez 28–40 Sk

oceľový šrot 3–6,50 Sk 

mosadz 28–42 Sk

Különböző márkájú

elektromos 

háztartási gépek

akciós áron – 

részletvásárlásra is.

Párkányba és környékére 

INGYEN házhoz szállítjuk 

a nálunk vásárolt árut!

Jesenná akcia!

Őszi akció!

Veľký výber

elektrospotrebičov

rôznych značiek

za akčné ceny – aj

na splátky

Odvoz tovaru ZDARMA v Štúrove a v jeho okolí


