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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
PPáárrkkáánnyyŠŠttúúrroovvoo

Szigeti László, szlovák oktatásügyi államtitkár avatta fel
november 5-én az Ister-Granum Eurorégió új, tájékoztató
és tanácsadó irodáját, a Mária Valéria híd esztergomi híd-
főjénél található Vámházban. Az eurorégió irodájában a
muzslai székhelyű Jövő 2000 Alapítvány és az esztergomi
Eurohíd Alapítvány sajtóértekezleten tájékoztattak közös
tevékenységükről. Mindkét alapítvány bekapcsolódott az
adott országok holland nagykövetségei által lebonyolított
MATRA KAP programba, s a pályázatnak köszönhetően
látott napvilágot a térség civil katalógusa, továbbá pályá-
zatíró tanfolyamokat tartottak mindkét oldalon civil szer-
vezetek számára. Az ünnepség keretében bemutatták az
Ister-Granum színes, negyedévente megjelenő Civil Hír-
mondóját is, ez a kiadvány az eurorégió civil tájékoztató
közlönyeként jelenik meg a továbbiakban. Az új iroda fő
feladatai közé tartozik az EU időszerű pályázatairól törté-
nő tájékoztatás, a térség önkormányzati, vállalkozói és
cégbázisának internetes feldolgozása és közzététele, vala-
mint az eurorégió aktuális szabad munkahelyeiről való tá-
jékoztatás is.   

Az Eurohíd Euro-Kisrégiós Fejlődést Elősegítő Alapít-
ványt 2000-ben alapították azzal a céllal, hogy az újjáépü-
lő Mária Valéria híd nyújtotta előnyök kihasználását segít-
se a Duna mindkét partján, az Ister-Granum Eurorégió te-
rületén. Az alapító okirat szerint az alapítvány munkája
során az alábbi konkrét célkitűzéseket követi:

– „a gazdaság területén: a munkaerőhiány felszámolása,
vállalkozási-befektetési övezet kialakítása, az infrastruktú-
ra fejlesztése, közös idegenforgalmi fejlesztések elősegíté-
se”

– „a kultúra területén: közös kulturális, művészeti ren-
dezvények, vásárok rendezése, támogatása, a művelődési
intézmények, egyesületek közti együttműködés elősegíté-
se, a régió kulturális örökségének feltárása, regionális ok-
tatási koncepció kialakítása”

-„a környezetvédelem területén: a mikrorégió környe-
zetvédelmi beruházásainak, monitoring rendszerek kiépí-
tésének támogatása”

– „az egészségügy területén: Esztergom és párkány regi-
onális egészségügyi központ szerepének elősegítése, a kö-
zös gyógyvízállomány kiaknázásának támogatása”

– „interetnicitás: a két szomszédnép közötti kapcsolatok
fejlesztésének támogatása”.

A Jövő 2000 Alapítványt Muzsla község önkormányzata
alapította 1997-ben a Fórum Információs Központ szak-
mai közreműködésével. Az alapítvány legfontosabb célja

kulturális-, sport– és egyéb társadalmi rendezvények tá-
mogatása, a helyi népszokások megóvása és a regionális
együttműködés kezdeményezése. A kuratórium a megala-
kulást követő három évben az elvándorlást szerette volna
megszüntetni a közép– és főiskolás diákok támogatásával.

Hamar rá kellett azonban jönnünk, hogy e cél eléréséhez
és a régió fejlődéséhez sok egyéb eszközzel is hozzájárul-
hatunk. 2002-ben az alapítvány lett az Ister-Granum Kis-
régió regionális pályázati alapítványa a szlovákiai oldalon. 

Az újjáalakult kuratórium felvállalta:
– a civil szervezetek támogatását, együttműködésük ko-

ordinálását és a közös intézmények kiépítését,
– a munkanélküliség csökkentését,
– az emberi erőforrások minőségének növelését: a kultú-

ra és a művelődés, valamint a környezetvédelmi tevékeny-
ségek támogatását.

Új szolgáltatások a civil szervezeteknek

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája

folytatás a 2. oldalon

Szigeti László megnyitja az irodát

Foto: Buchlovics
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Az Eurohíd Alapítvány kimondottan a régió fejlesztése
céljából jött létre, míg a Jövő 2000 Alapítvány kezdetben
községi alapítvány volt. A Déli régió tanácsa 2003. január
1-én alakította át regionális hatókörűvé. Ezt követően a
két kuratórium több rendezvény sikeres lebonyolításában
működött együtt, illetve gyümölcsöző kapcsolat alakult ki
a szlovákiai alapítvány és az eurorégió hivatalos szervei
között.

A két alapítvány 2003-ban külön-külön pályázattal nyert
el a pozsonyi és a budapesti holland nagykövetségnél ösz-
szesen 4,2 millió forint értékű támogatást. A projekt kere-
tében sor került mindkét oldalon egy-egy pályázatíró és
projektmendzser-képzésre, megjelent az eurorégió 308
szervezetét tartalmazó civil katalógus (magyar, szlovák és
angol nyelven) és útjára indult az eurorégió kétnyelvű, ne-
gyedéves civil hírmondója. A civil katalógus úttörő jelle-
gűnek mondható, mivel tudomásunk szerint eddig nem

készült civil regiszter határon átnyúló érvénnyel.
A most megnyílt iroda szolgáltatásai:
– információs pont az Európai Unióról
– információs pont és dokumentumtár az Ister-Granum

Eurorégióról
– pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás, pályázatkészítés
– projekttervezés, projektmenedzsment
– rendezvényszervezés
– regionális civil szolgáltató központ.
Az iroda indulásképpen hétköznapokon napi négy órá-

ban tart nyitva. Bízunk az érdeklődés fokozatos növekedé-
sében, és abban, hogy rövidesen a négy óra kevésnek bizo-
nyul. Az iroda megnyitásával többek között a két parton
élők közötti kapcsolatok bővítése is célunk.

További információk: Ocskay Gyula +36-30/262-24-
69, Góra Sarolta +421-908/091-716

BO

5. novembra slávnostne otvoril informačnú kanceláriu
euroregiónu László Szigeti, štátny tajomník Ministerstva
školstva SR. Kancelária sídli v starej colnej budove mostu
Márie Valérie, na ostrihomskom brehu. Po otvorení sa usku-
točnila spoločná tlačová beseda Nadácie Eurohíd (Ostrihom)
a Nadácie Budúcnosť 2000 (Mužla), kde prezentovali svoju
spoluprácu. Obe nadácie sa zapojili programu MATRA KAP,
ktorú realizovali veľvyslanectvá Holandského kráľovstva.
Vďaka ich podpory bol vydaný civilný katalóg regiónu, a boli
realizovaný workshop pre civilné organizácie. V rámci sláv-
nosti bolo prezentované prvé číslo farebného Civilného infor-
mačného zpravodaja euroregiónu. Medzi hlavné úlohy kan-
celárie patrí informovanie o aktuálnych konkurzoch EÚ,
elektronické spracovanie databáz samospráv a podnikateľskej
sféry, a informovanie o voľných pracovných miestach v regió-
ne – zatiaľ denne počas štyroch hodín.

Nadáciu Eurohíd napomáhajúcu rozvoju malého eurore-
giónu bola založená v roku 2000 s cieľom napomôcť využitiu
nových možností naskytnutých po obnovení mostu Márie
Valérie, a to na oboch brehoch Dunaja, v oblasti Euroregiónu
Ister-Granum. Na základe zakladajúcej listiny nadácia svo-
jou činnosťou sleduje naplnenie nasledovných konkrétnych
cieľov:

– v oblasti hospodárstva: likvidácia nedostatku pracovných
síl, vytvorenie podnikateľsko-investičnej zóny, rozvoj infraš-
truktúry, podpora spoločného rozvoja cestovného ruchu,

– v oblasti kultúry: poriadať a podporovať spoločné kul-
túrne, umelecké podujatia, trhy, podporiť spoluprácu medzi
kultúrnymi inštitúciami, spolkami, objaviť kultúrne dedič-
stvo regiónu, vytvorenie regionálnej koncepcie vzdelávania

– v oblasti ochrany životného prostredia: podpora investí-
cií na ochranu životného prostredia mikroregiónu, vybudo-
vania monitorovacích systémov

– v oblasti zdravotníctva: zosilnenie úlohy Ostrihomu a
Štúrova ako regionálneho zdravotníckeho centra, podpora
využitia termálnej vody,

– interetnicita: podpora rozvoja vzťahov medzi dvoma
susednými národmi.

Nadáciu Budúcnosť 2000 založila v roku 1997 samosprá-
va obce Mužla v spolupráci s Inštitútom Fórum. Hlavným
cieľom nadácie je podporiť kultúrne, športové a iné spolo-
čenské podujatia, ochrana miestnych ľudových zvyklostí a
iniciovanie regionálnej spolupráce. Kuratórium v prvých
troch rokoch sa snažil zamedziť migráciu, a to podporou stre-
doškolákov a vysokoškolákov. Neskôr vzniklo poznanie, že k

dosiahnutiu tohto cieľa a rozvoja regiónu je možné prispieť aj
inými prostriedkami. V roku 2002 sa nadácia  stala regionál-
nou nadáciou Mikroregiónu Ister-Granum na slovenskej stra-
ne.

Obnovené kuratórium sa zaviazalo:
– podporovať civilné organizácie, koordináciu spolupráce a

vybudovanie spoločných inštitúcií,
– zníženie nezamestnanosti,
– zvyšovanie kvality humánnych zdrojov: kultúru a vzde-

lávanie,
– podpora činností na ochranu životného prostredia.
Kým Nadácia Eurohíd vznikla vyslovene s cieľom podporiť

rozvoj regiónu, nadácia Budúcnosť 2000 bola v počiatkoch
obecnou nadáciou. Od 1. januára 2003 ju rada južného
regiónu pretvorila na nadáciu s regionálnym dosahom.
Následne sa obe nadácie úspešne podieľali na organizovaní
podujatí, a vytvorila sa plodná spolupráca medzi slovenskou
nadáciou a orgánmi euroregiónu.

V roku 2003 obe nadácie získali na bratislavskom, resp. na
budapeštianskom veľvyslanectve Holandska podporu v cel-
kovej výške 4,2 milióna forintov. V rámci projektu sa na
oboch stranách uskutočnil workshop pre projektmanagerov,
bol vydaný civilný katalóg obsahujúci  údaje o 308 orga-
nizáciách euroregiónu (v maďarskom, slovenskom a anglic-
kom jazyku), a začal sa vydávať dvojjazyčný Civilný zpravo-
daj euroregiónu, vychádzajúce štvrťročne.

Zostavenie civilného katalógu môžeme považovať za prie-
kopnícky čin, podľa našich vedomostí totiž doposiaľ nebol
vydaný civilný register s cezhraničnou pôsobnosťou.

Služby novovzniknutej kancelárie:
– informačný bod o Európskej únii
– informačný bod a dokumentačné centrum Euroregiónu

Ister-Granum
– sledovanie vypísaných súťaží, poradenstvo, príprava

súťažných podkladov,
– návrhy projektov, projektový managment,
– organizácia podujatí,
– regionálne stredisko služieb pre civilnú sféru
Kancelária je otvorená vo všedných dňoch denne štyri

hodiny. Veríme v postupnom raste záujmu a v tom, že štyri
hodiny onedlho nebudú postačovať. Otvorením kancelárie
sme okrem iného chceli dosiahnuť rozšírenie vzťahov medzi
ľuďmi žijúcimi na oboch brehoch.

Ďalšie informácie: Góra Sarolta +421-908/091-716
BO (Preklad: Ági)

Nové služby pre civilnú sféru

Odovzdali informačnú kanceláriu euroregiónu
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A Deutsche Bank Alfred Herrhausen Alapítványa és az Aa-
cheni IZOP Institut a 2003-2004-es tanévben hetedik alkalom-
mal hirdette meg a Jugend– Schule– Wirtschaft, azaz az Ifjú-
ság– Iskola– Gazdaság programot. Az Új Szó és a SME napi-
lapok közreműködésével Szlovákia első ízben vehetett részt
ezen a nemzetközi versenyen. A diákok feladata egy gazdasági
témájú pályamunka megírása volt németül vagy anyanyelv-
ükön. A párkányi gimnázium magyar tagozatának tavalyi 7.D
és 3.C osztályainak németes diákjai is beneveztek a versenybe.
Nagy örömünkre mi lettünk régiónk győztesei, s így bekerül-
tünk a legjobb 20 csoport közé, ami talán nem is olyan rossz
teljesítmény, hiszen munkánkat 514 dolgozat közül választot-
ták ki. Így november 13-án ott lehettünk Berlinben, az ünne-
pélyes díjátadáson. 

Munkánk során a párkányi és környékbeli kisvállalkozások
helyzetével foglalkoztunk, megismerve ezáltal a kisvállalkozók
lehetőségeit és az akadályokat is, amelyekkel nap mint nap
szembesülnek. Figyelmünk elsősorban nem a pénzügyi és gaz-
dasági állapotokra irányult, hanem inkább a szociális és az
egyéni háttér iránt érdeklődtünk. Vizsgálódásunknak két fő te-
rülete az iskola és a gazdaság kapcsolata és hogy mitől eredmé-
nyes egy vállalkozás nálunk ill. Németországban. Nagy szeren-
csénk volt, hogy egy wolfsburgi iskola diákjaival közösen dol-
gozhattunk a projekten, s ezáltal fel tudtuk mérni a különbsé-
geket a szlovákiai és a németországi kisvállalkozók helyzetét il-
letően, s tájékozódni tudtunk azokról a problémákról, amik
egyaránt érintik a szlovákiai és németországi kisvállalkozáso-
kat.

A legszembetűnőbb különbséget a két ország között az isko-
lázottságban látjuk. Nálunk a megkérdezett vállalkozók 43%-a
szakiskolai végzettséggel rendelkezik, egyetemet 21% látoga-
tott, míg Németországban a vállalkozók 70%-ának van egyete-
mi végzettsége, a szakiskolai végzettségűek aránya viszont csak
9%. Ettől függetlenül mindkét országban a vállalkozók többsé-
ge úgy gondolja, hogy a szakképzettség és a tanultság nem a
legfontosabb tulajdonság a jó üzletvezetéshez. Bár a mai vállal-
kozók már régebben jártak iskolába és azóta történtek változá-
sok az oktatási rendszerben, mégis hiányosnak érzik az oktatást
és változtatnának rajta. A megkérdezettek 23%-a több gyakor-
lati óra bevezetését, ezáltal a tanterv megváltoztatását látja ide-
ális megoldásnak, 9% szerint pedig nagyobb hangsúlyt kellene
fektetni a diákok lehetőségeinek bővítésére, a diákok támoga-
tására és a tanárok továbbképzésére. További 6%-uk tartja
szükségesnek, hogy a diákokat önállóságra ösztönözze az isko-
la. Tehát mi is kell a mai vállalkozók szerint a siker eléréséhez?
Magabiztosság, kitartás és öntudatosság, de nagyon fontos a jó

minőség és a vásárló hiánytalan kiszolgálására való igyekezet,
valamint az új ötletek bevezetése, és a „piaci egérutak” ismere-
te sem árt. Kissé szomorú, hogy a megbízhatóság egyik félnél
sem került be a jó vállalkozó alaptulajdonságai közé.

Érdekes eredménynek számítanak a hazai vállalkozók kocká-
zatvállalásának mértékéről kapott adatok. Itt az üzlet– és cég-
vezetők két csoportját különböztethetjük meg. Az elsőbe azok
tartoznak, akik „mindent, vagy semmit” alapon dolgoznak, a
másik csoportot pedig azok képviselik, akik egyáltalán nem,
vagy csak kényszerhelyzetben kockáztatnak. Talán Németor-
szág biztonságosabb gazdasági és szociális környezetéből kifo-
lyólag a német vállalkozók nagyobb mértékben és több helyzet-
ben mernek kockáztatni. Ott 72% állítja, hogy rizikó nélkül
nem vihető előbbre a vállalkozás, ez a szám pedig jelentősen
meghaladja a szlovákiai kockázatvállalók 37%-át. 

A németországi és szlovákiai piaci különbségeket az is jól tük-
rözi, hogy a németek többsége a kitartó munkát helyezi előtér-
be, míg nálunk egy sikeres vállalkozónak emellett még a szeren-
csére is nagy szüksége van. Sokak szerint egy hazai vállalkozó
nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a saját útját jár-
ja és a saját ötleteit valósítsa meg. A tervgazdaság bénító hatása
tehát még ma is érezhető. A szocializmus idején lehetetlen volt
a haladás, mert a kockázatvállalás eleve ki volt zárva, most pe-
dig tapasztalatok hiányában a vállalkozóknak nehezebb dolguk
van. A mai vállalkozók nálunk még csak az első nemzedékhez
tartoznak, s amit elértek, csakis igyekezetüknek és sok esetben
az oly nagyra becsült szerencsének köszönhetik. Ezzel szemben
a nyugat kizárólag a piacgazdaságot ismerte, így az ottani vál-
lalkozók már kitanulták az üzletvezetés csínját-bínját.

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a két ország közöt-
ti eltérések nagyok, de megvan a remény arra, hogy Szlovákia
felvegye a lépést az EU többi államával. Nem hiába adtuk mun-
kánknak ezt a címet: „Egy feltörekvő régió – a kisvállalkozók
esélyei és jövője a párkányi régióban”, mert Párkány is rohamo-
san fejlődik, amiben a kisvállalkozóknak nagy szerepük van.
Bár a mi munkánk nem került be a három legjobb közé, elége-
dettek lehettünk, hiszen kivételes dolgokat láthattunk és pró-
bálhattunk ki, amikre sokaknak nincs lehetősége. A verseny vé-
gén láttuk csak, hogy a rengeteg, csaknem egész éves munkánk
nehéz volt ugyan és sok időnket vette igénybe, de megérte vele
ennyit foglalkozni. Ez alatt az egy év alatt, míg a projekten dol-
goztunk, sok tapasztalatot szereztünk és rengeteget tanultunk,
és most egészben, összefoglalva láttuk munkánk gyümölcsét, s
a tapasztalatok mellett kézzelfogható jutalmat is kaptunk.
Ahogy az egész projekt az ifjúságra van építve, a díjátadáson mi
voltunk a középpontban, s ez szép jutalom volt mindannyiunk
számára.

Vančo Ildikó, Veres Erika

Gimnazistáink berlini sikere

Diákjaink a berlini díjátadáson

Séta Berlinben
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Borovics József, a 25 férőhellyel rendelkező kétcsillagos Át-
rium penzió tulajdonosa, 2005. év május végéig uniós támo-
gatással 50 férőhelyes háromcsillagos szállóra fejleszti jelen-
legi vállalkozását. Az alábbiakban sikeres uniós pályázatáról
kérdeztük.

– Térségünk vállalkozói közül Ön talán elsőként vett részt
egy sikeres uniós pályázaton. Honnan kapta az ötletet?

– Egy rosszul induló beruházás után bekövetkezett szeren-
csés fordulat kapcsán. A jelenlegi penziónknak helyet adó
épület bővítését 2003. tavaszára terveztük, de a tervezet kivi-
telezése az irigységre visszavezethető emberi gyarlóság miatt
egy éves halasztást szenvedett. Az egyik szomszédunk ugyanis
ideiglenesen megtorpedózta az elképzeléseinket és mesterke-
dése folytán az építkezési engedély intézése elhúzódott. Idő-
közben 2003. nyarán a Kis– és Középvállalkozások Fejleszté-
sét Támogató Nemzeti Ügynökség honlapján megjelent egy
uniós pályázat, amelyre a turizmust érintő beruházásokkal, új
szálláshelyek létesítésével és a meglévő szállodák, penziók
uniós színvonalra történő továbbfejlesztésével lehetett pályáz-
ni. Az említett egy éves csúszásnak köszönhetően lehetősé-
günk nyílt arra, hogy részt vegyünk ezen a pályázaton, mert
időközben 2003 őszére a felmerült akadályok ellenére sike-
rült megszerezni a jogerős építkezési engedélyt. Erre mond-
ják, hogy minden rosszban van valami jó!

– Megtudhatnánk valamit arról, hogy ki segített a pályázat
elkészítésében?

A fiam, aki a közgazdaságtudományi egyetemen doktorált
Prágában. Pályafutása során három évig Németországban ve-
zető beosztásban szakemberként a LIDL üzlethálózat közép-
európai terjeszkedésében játszott jelentős szerepet. Elévülhe-
tetlen érdemei vannak abban, hogy a németek Párkányban is
építettek egy LIDL áruházat. A vállalkozási terv költségvetés-
ének, illetve a gazdasági részének kidolgozásában az ő szakér-
telme nélkülözhetetlen volt. A kb. 250 oldalas pályázat (ebből
mintegy 20 százalék angol nyelven íródott) vállalkozási tervé-
nek összeállítását 15 éves vállalkozói tapasztalattal a hátam
mögött, egyben kihasználva fiam közgazdaságtudományi
egyetemen szerzett tudását közösen vállaltuk magunkra. Hoz-
závetőleg két hónapig tartó kemény közös munka után sike-
rült a pályázati kiírás alapvető feltételeinek eleget tenni. 

– Mikor jutott tudomásukra, hogy fáradozásaikat siker ko-
ronázta?

– Eredetileg 2004. januárjában tervezték a pályamunkák ki-
értékelését, de tekintettel a jelentős számú pályázatra, erre

csaknem fél év múlva került sor. Januárban arról tájékoztat-
tak bennünket, hogy pályázatunk megfelelt a kiírás feltételei-
nek és besorolták az esélyes pályamunkák közé. Végérvénye-
sen idén június 28-án tudtuk meg, hogy a  mintegy 50 nyer-
tes szlovákiai pályázat között a mienk is ott van.

– Mennyit tesz ki a fejlesztés uniós támogatása?
– Az önrész legalább 50 százalék. Az uniós támogatás való-

jában úgy működik, hogy a vállalkozás fejlesztésére saját
pénzből befektetünk egy bizonyos összeget, amelynek egy ré-
szét – utólag a pályázat kiírásának szellemében az unió meg-
téríti.

– Milyen feltételeknek kell megfelelnie, aki hasonló módon
szeretne pályázni?

– Először is feddhetetlen kell, hogy legyen. Továbbá bizo-
nyítania kell, hogy a vállalkozás kivitelezéséhez rendelkezik a
szükséges befektethető tőkével (előírt önrésszel) és megfelelő
saját tulajdonban levő telekkel, vagy a vállalkozáshoz szüksé-
ges ingatlannal. Emellett természetesen ki kell dolgoznia, il-
letve be kell nyújtania a pályamunkát, ami nem kis feladat.

– Milyen kötelezettségekkel jár az uniós támogatás igénybe
vétele? 

– A támogatás jogszerű felhasználását egymástól függetlenül
három szinten is ellenőrzik. Egyrészt a már említett szlováki-
ai ügynökség szigorúan megköveteli a pontosan meghatáro-
zott könyvelés és a közbeszerzésre vonatkozó törvény betartá-
sát, másrészt az EU pályázatait értékelő bizottságnak és az EU
által megbízott független ellenőrző szervnek (ún. audítornak)
is számot kell adni a támogatás célszerű felhasználásáról.

– Végezetül pályázati ügyben mit tanácsol a helyi vállalko-
zóknak?

– A kis– és középvállalkozóknak melegen ajánlom, hogy a
jövőben bátran nevezzenek be uniós pályázatokra. Viszont
tudni kell, hogy csupán a komoly szándékkal vállalkozóknak,
a gazdaságosan és adósságmentesen üzemelő cégeknek van
esélyük uniós támogatások elnyerésére. Protekcióra nem szá-
míthatnak, hisz a támogatás odaítéléséről anonim módon
döntenek. Továbbá ajánlom nekik, hogy olykor-olykor kat-
tintsanak a bevezetőben említett nemzeti ügynökség interne-
tes honlapjára és kövessék nyomon az évente kiírt újabb és
újabb uniós pályázatokat! Aki önerőből nem tudja megoldani
a pályázati munka elkészítését, forduljon szakemberhez. En-
nek azonban az a hátránya, hogy az e célra szakosodott cégek
egy 250 oldalas pályázati munka elkészítéséért akár 100 ezer
korona pénzösszeget  is elkérhetnek.

Oravetz Ferenc

Uniós támogatással épül az Átrium

November 10-én került megrendezésre a párkányi Városi
Művelődési Központ által meghirdetett Mária Valéria Híd
Nemzetközi Borverseny III. évfolyama. Az Ister-Granum
Eurorégió termelői, vállalva a kihívást és a megmérettetést,
128 bormintát neveztek be. A kiértékelést 12 tagú nemzetkö-
zi bíráló bizottság végezte – Korpás András vezetésével – akik
az OIV áltat előírt 20 pontos rendszer szerint pontoztak. Ki-
értékelésre kerültek vegyes és fajborok – fehér, rosé és vörös.
Külön kategóriába kerültek az ún. muzeális (archív) borok –
az öt éves, vagy annál öregebb nedűk. Eredményt három kate-
góriában hirdettek: A Champion – abszolút győztes – a borok
bora, egy idei szüretelésű Morva muskotály lett, mellyel
Benefi László borosgazda dicsekedhet. A fehér borok közül a
pálmát a muzslai Rivel borászat 2003-as évjáratú szemezett
Slovakia fajtája vitte el. A második helyen szintén a muzslai

Rivel 2003-as Olaszrizling jégbora végzett. Harmadik helyre
sorolta a zsüri György János magyarországi borász 2002-es
szürkebarátját. A vörös borok legjobbjának a Gimeskö-Vin
Kft. 2000-es évjáratú Cabernet Franc-ját tartotta a bizottság.
Az ezüstérem a Rivel borászat kései szüretelésű Dunaj borának
jutott, a harmadik helyen pedig Sáldi Gyula magyarországi
gazda 2003-as Pinot Noir nedűje került. Az egyes minták elért
pontszámaiból kitűnik, hogy nem volt könnyű feladat kivá-
lasztani a sok jó minőségű borból a legjobbakat. Az ilyen ma-
gas színvonalú megmérettetés ösztönzőleg hat a gazdákra és
hírnevet szerez a régió borainak – borászainak. A verseny zá-
róakkordjaként a borászok– vidékünk ismert borász szakem-
berét Miroslav Petrechet – köszöntötték 60. születésnapja al-
kalmából.

-b-
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Borovics József, majiteľ dvojhiezdičkového penziónu Átrium s
kapacitou 25 lôžok, vďaka podpory zo zdrojov únie do konca mája
2005 prestavia svoj podnik na hotel s troma hviezdičkami s kapa-
citou 50 lôžkov.

– Vy ste snáď prvý z podnikateľov okolia, ktorý sa úspešne uchá-
dzal o prostriedky zo zdrojov únie. Odkiaľ prišla inšpirácia?

– V spojitosti prihodiaceho sa šťastného zvratu v nepodarenom
začiatku jednej investície. Rozšírenie súčasnej budovy penziónu sme
plánovali na jar roku 2003, ale realizácia plánu bola kvôli ľudskej
závisti odložená o rok. Jeden náš sused totiž dočasne potopil naše
predstavy a vplyvom jeho machinácií sa vybavovanie stavebného
povolenia predĺžilo. Medzičasom sa v lete roku 2003  na webovej
stránke Národnej agentúry podporujúcej rozvoj malého a stredného
podnikania bola vypísaná súťaž na získanie podpory zo zdrojov EÚ,
na ktorú bolo možné prihlásiť sa investíciami v oblasti turistického
ruchu, vytvorenia nových ubytovacích kapacít a rozvojom už exis-
tujúcich hotelov na úroveň požiadaviek únie. Vďaka ročnému sklzu
sa nám naskytla možnosť, aby sme sa tejto súťaže zúčastnili, lebo
medzičasom napriek vzniknutým problémom sa podarilo získať prá-
voplatné stavebné povolenie. Na to hovoria, že  každé zlo je na
niečo dobré!

– Kto pomohol pri zostavení projektu?
– Môj syn, ktorý získal doktorát na Ekonomickej univerzite v

Prahe. Počas svojho pôsobenia v Nemecku ako odborník v riadiacej
funkcii zohral dôležitú úlohu pri rozširovaní obchodnej siete LIDL
v strednej Európe. Má nehynúce zásluhy na tom, že Nemci aj v Štú-
rove postavili obchodný dom LIDL. Pri príprave rozpočtu podnika-
teľského plánu, respektíve hospodárskej časti, bola jeho odborná
pomoc nepostrádateľná. Zostavenie približne 250 stránkového
súťažného diela ( z čoho približne 20 percent bolo napísaných
anglicky) sme zobrali na seba využijúc vyše 15 ročnú podnikateľské
skúsenosti, a znalosti syna získané na ekonomickej univerzite.
Približne po dvoch mesiacoch tvrdej spoločnej práce sa nám podari-
lo vyhovieť základným požiadavkám vyhlásenej súťaže.

– Kedy ste sa dozvedeli, že vaše snahy korunoval úspech?
– Pôvodne plánovali vyhodnotenie uskutočniť v januári 2004, ale

vzhľadom na vysoký počet projektov k tomu došlo až o pol roka
neskôr. V januári nám oznámili len toľko, že projekt vyhovel všet-
kým požiadavkám a  bol zaradený medzi ostatné, ktoré majú šancu
na úspech. Napokon 28. júna sme sa s konečnou platnosťou dozve-
deli, že medzi 50 úspešnými slovenskými projektmi je aj náš.

– Koľko činí podpora zo zdrojov únie?
– Samoúčasť musí byť minimálne 50 percentná. Podpora zo zdro-

jov únie v skutočnosti funguje tak, že na rozvoj podnikania inves-
tujeme určitú sumu z vlastných zdrojov, z ktorej časť – dodatočne v

zmysle vyhlásenej súťaže refundujú.
– Akým požiadavkám musí vyhovieť ten, kto sa chce uchádzať

podobným spôsobom?
V prvom rade musí byť bezúhonný. Ďalej musí preukázať, že dis-

ponuje potrebným investičným kapitálom a potrebným pozemkom
v osobnom vlastníctve, alebo nehnuteľnosťou potrebnou na podni-
kanie. A samozrejme musí vypracovať a predložiť projekt, čo je
nemalou úlohou.

– Akými záväzkami chodí využitie podpory zo zdrojov únie? 
– Oprávnenosť použitia podpory kontrolujú na troch úrovniach

nezávisle od seba. Už spomínaná slovenská agentúra prísne
vyžaduje presne určené účtovanie a dodržanie zákona o verejnom
obstarávaní, na druhej strane o účelnom využití podpory treba
podať správu aj komisii hodnotiacej súťaže vyhlásené EÚ a nezávis-
lému kontrolnému orgánu poverenému EÚ (tzv. audítor).

– Na záver, čo odporúčate miestnym podnikateľom?
– Malým a stredným podnikateľom vrelo odporúčam, aby sa v

budúcnosti smelo uchádzali o podporu zo zdrojov únie. Ale treba
vedieť, že šancu na úspech majú len podnikatelia s vážnym záme-
rom, firmy s hospodárnou ekonomikou a bez dlhov. S protekciou
nemôžu počítať, veď o podpore sa rozhoduje anonymne. Ďalej im
odporúčam, aby sem-tam klikli na webovú stránku spomínanej
národnej agentúry a sledovali rok čo rok vyhlasované nové súťaže.
Kto z vlastných síl nedokáže vyriešiť prípravu projektu, nech
vyhľadá odborníka. Nevýhodou tohto kroku je to, že špecializované
firmy  za 250 stranový projekt môžu požadovať aj stotisíc korún.

F. Oravetz  (Preklad: Ági)

Stavba penziónu s podporou únie

Dňa 10. novembra sa uskutočnil III. ročník medzinárod-
nej súťaže vín mostu Márie Valérie, vyhlásený Mestským
kultúrnym strediskom v Štúrove. Pestovatelia Euroregiónu
Ister-Granum teda si opäť zmerali svoje sily – celkovo
odovzdali 128 vzoriek. Dvanásťčlenná medzinárodná
porota, pod vedením Ing. Andrása Korpása, hodnotila
vzorky podľa 20 bodového hodnotiaceho systému OIV. Do
súťaže sa mohli prihlásiť vína miešané a odrodové a to
biele, rose a červené. Zvláštnu kategóriu tvorili  muzeálne
vína – päť a viac ročné moky. Porota hodnotila vína v
troch skupinách: Championom – absolútnym víťazom –
vínom vín sa môže píšiť Ladislav Benefi – tohoročným zbe-
rom Muškátu moravského. Z bielych vín bola najlepšia
odroda Slovakia – bobuľový zber z pivnice Rivel s.r.o., roč-
ník 2003. Na druhú priečku sa dostalo ľadové víno Rizling

vlašský, ročník 2003 – taktiež od Rivel s.r.o. Tretiu cenu
získalo Rulandské šedé, ročník 2002 maďarského vinára
Jánosa Györgya. Z červených odrôd najlepšie umiestnenie
dosiahol produkt Gimeskö-Vin Kft. – Cabernet franc, roč-
ník 2000. Druhú cenu udelili pre neskorému zberu vína
Dunaj, ročník 2003 od Rivel s.r.o. Tretie miesto získalo
Pinot noir Gyula Sáldiho z Maďarska, ročník 2003. Z
bodového hodnotenia jednotlivých vzoriek vyplýva, že
nebolo ľahkou úlohou vybrať z takého množstva kvalit-
ných vzoriek práve to najlepšie. Zmeranie síl na takej vyso-
kej úrovni pôsobí inšpirujúco, a šírilo dobré meno našich
vín a vinárov regiónu. Na záver súťaže vinári pozdravili
Ing. Miroslava Petrecha, známeho odborníka-vinára nášho
regiónu z príležitosti jeho 60. narodenín.    

-b-
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Pod týmto názvom bola 5. novembra otvorená výstava v
mestskom múzeu v Štúrove. Slávnostného otvorenia sa zúčast-
nil generálny riaditeľ Colnej správy SR, Ing. Jozef Göncöl,
námestník GR CR SR, Ing. Milan Hunka, predseda Spolku slo-
venských colníkov Jozef Vaško, služobné vedenie Colného
úradu Štúrovo, bývalí riaditelia CÚ Štúrovo a ďalší vzácni
hostia. 

Výstava pomocou vecného, obrazového a textového materiá-
lu znázorňuje prvopočiatky colníctva, resp. vyberania mýta v
našom meste, počnúc rokom 1157, keď kráľ Gejza II. pričleňu-
je soľné mýto v Kakate k majetkom ostrihomského arcibiskup-
stva. 

Po vzniku Československa, v posledných novembrových
dňoch roku 1919 sa objavili prví štyria príslušníci pohraničnej
finančnej stráže v oblasti Parkanu. Prišli sem z Prahy po absol-
vovaní prvého dvojmesačného kurzu pohraničnej finančnej
stráže z nasledovných predmetov: dôchodkový trestný zákon,
colníctvo, problematika hraničnej strážnej služby, agitácia dob-
rovoľníkov pre nástup na nekľudnej maďarskej hranici. V tom
istom roku bol vydaný zákon o colnom území a vyberaní cla, a
odvtedy sa datuje aj pôsobenie československého colníctva na
území nášho mesta.                

Vyhláškou ministerstva financií č. 391/1921 bol vyhlásený
zoznam colných úradov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. V
zmysle vyhlášky bol zriadený aj Hlavný colný úrad I. triedy
Parkáň-Nána. Úrad bol umiestnený na železničnej stanici, s
odbočkou pri moste do Ostrihomu. Po viedenskej arbitráži v
roku 1938 mesto Parkan opäť patrilo k Maďarsku, a colný úrad
bol zrušený.

Po druhej svetovej vojne bolo dekrétom prezidenta republiky

zo dňa 23.6.1945 československé colníctvo obnovené a znovu-
zriadené na základe Colného zákona č. 114/1927 (tzv.
Martincov zákon). Colná služba bola začlenená do ministerstva
financií. 

Výstava medzi inými prezentuje aj dnešnú organizačnú štruk-
túru colného úradu, zbrane používané na colnej správe, rôzne
uniformy, pečiatky, colné tabuľe, vyznamenania, fotografie a
dokumenty znázorňujúce služobný postup príslušníkov finanč-
nej stráže v 30-40-ich rokoch minulého storočia. Skvostom tejto
expozície je čákov colníka z 19. storočia. Výstava bude otvore-
ná pre verejnosť až do konca roka.

Juhász Július

85 rokov československého colníctva v Štúrove

címmel nyílt kiállítás november 5-én a városi múzeumban.
Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Jozef Göncöl, a SzK Vám-
igazgatóságának vezérigazgatója, Milan Hunka, a SzK Vám-
igazgatóságának helyettes vezérigazgatója, Jozef Vaško, a Szlo-
vák Vámosok Egyesületének elnöke, a Párkányi Vámhivatal
vezetősége, a Párkányi Vámhivatal volt igazgatói, valamint to-
vábbi rangos vendégek.

A kiállítás tárgyi, képi és írásos anyag segítségével mutatja be
a vámszedés kezdeteit városunkban, kezdve az 1157-es évvel,
mikor is II. Géza király a kakati sóvámot az esztergomi érsek-
ségnek adományozza.

Az első négy csehszlovák pénzügyőr 1919 novemberének
utolsó napjaiban jelent meg vidékünkön. A kéthónapos
pénzügyőr tanfolyam elvégzése után érkeztek ide Prágából,
és a következő tantárgyakból tettek vizsgát: jövedelmi bün-
tető törvény, vámellenőrzés, a határmenti őrszolgálat prob-
lematikája, önkéntesek beszervezése a nyugtalan magyar ha-
tárra szolgálattevés céljából. Még ebben az évben adták ki a
vámterületről és vámoltatásról szóló törvényt, ez a cseh-
szlovák vám– és pénzügyőrség működésének kezdete váro-
sunkban.

A pénzügyminisztérium 391/1921. sz. hirdetménye adta
közre a Szlovákia és Kárpátalja területén lévő vámhivatalok
listáját. Ennek értelmében jött létre az I. osztályú Vámügyi
Főhivatal Párkány-Nána székhellyel. Maga a hivatal a vas-
útállomáson kapott elhelyezést, a híd mellet pedig kiren-
deltség nyílt Esztergom irányába. Az 1938-as bécsi döntés
értelmében Párkányt visszacsatolták Magyarországhoz, ez-
zel a vámhivatal megszűnt létezni. 

A második világháború után a köztársasági elnök az 1945.
június 23-i rendeletével felújította a csehszlovák vámügyin-
tézést a 114/1927. sz. törvény alapján. A vámszolgálat ez ál-
tal a pénzügyminisztérium hatáskörébe került.

A kiállítás többek között bemutatja a mai vámhivatal szer-
kezeti felépítését, a vámfelügyelőségnél használatos fegyve-
reket, különféle egyenruhákat, bélyegzőket, vámtáblákat,
kitüntetéseket, fényképeket, és a múlt század 30-40-es évek
szolgálati előléptetésének dokumentumait. A kiállítás egyik
legérdekesebb darabja a 19. századból származó pénzügyőr
csákó. A kiállítás ez év végéig tekinthető meg.

Juhász Gyula

A csehszlovák vám– és pénzügyőrség 85 éve Párkányban

Az egykori vámszedőház

Časť expozície
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Štúrovo sa po druhýkrát stalo hostiteľským mestom mladých slo-
venských a českých dizajnérov. Papierenská spoločnosť Kappa
Obaly Štúrovo, a.s. pre nich zorganizovala tvorivú dielňu – Kappa
Workshop. Spoluorganizátorsky sa na podujatí podieľalo
Slovenské centrum dizajnu.  

„Vysoké umelecké a technické školy v Čechách a na Slovensku,
ktoré pripravujú budúcich dizajnérov, vybrali na workshop desať
najlepších študentov” – povedal manažér vývoja dizajnu KOŠ, a.s.
a zakladateľ workshopu Ing. Július Mazan. „Pre študentov sme pri-
pravili vlnitú lepenku vo viacerých vyhotoveniach a úprave, aby

mali čo najviac možností rozohrať svoju fantáziu. Našim primár-
nym cieľom je, aby objavili nové možnosti použitia materiálu, ktorý
vyrábame v Štúrove – vlnitej lepenky. Zároveň je to prínos i pre
našu firmu, pretože máme kontakt s vysokoškolským prostredím a
vidíme, kam sa uberá tvorivé myslenie budúcich dizajnérov. Okrem
toho nadväzujeme kontakty s „novými menami”, s ktorými prípad-
ne budeme môcť spolupracovať na budúcich dizajnérskych projek-
toch.”

Desiati študenti reprezentovali päť škôl: Slovenská technická uni-
verzita Bratislava (Fakulta architektúry, Inštitút dizajnu), Vysoká
škola výtvarných umení Bratislava (Katedra dizajnu), Technická
univerzita Košice (Fakulta umení, Katedra dizajnu), Vysoké učení
technické Brno (Fakulta výtvarných umení) a Univerzita Tomáše
Bati Zlín (Fakulta multimediálnych komunikácií). Hodnotiacu
komisiu viedol Doc. akad. soch. Peter Lehocký (STU Bratislava).

Študenti mohli predviesť svoje umenie v štyroch témach:
Predajno-prepravné balenie, Obaly na balenie čokoládových pro-
duktov, Hračky z vlnitej lepenky a Grafické riešenia pre potlač oba-
lov z vlnitých lepeniek. Tvorcom toho najlepšieho sa stal Milan
Nemček (Fakulta architektúry STU Bratislava), ktorý získal
týždennú stáž na oddelení vývoja dizajnu KOŠ, a.s. 

Víťaz vymyslel a skonštruoval obal na perá, ktorý slúži aj ako det-
ská hračka – vrtuľník. Porotcov zaujal úplným pochopením vlast-
ností vlnitej lepenky, na pohľad všedného materiálu, s ktorým sa
denno-denne stretávame. Všetky exponáty workshopu budú vysta-
vené v bratislavskej galérii KFA v priebehu januára a februára 2005.

(rks, foto autor)

Najlepší mladí dizajnéri sa koncom októbra stretli v Štúrove

Študentský pohľad na „papierové vlny”

Víťaz M. Nemček obhajuje svoj výrobok pred porotou. 
Zľava P. Rozložník, H. Hamžíková a J. Mazan

„Fotogrammy” Gerharda Schlötzera

V rámci spolupráce so samosprávou Ostrihomu sa konala
výstava Gerharda Schlötzera, fotografistu z Nemecka. Umelca
a jeho „predstavil štúrovskému obecenstvu Koditek Pál, pred-
seda ostrihomskej komisie kultúry. Cieľom výstavy bolo pre-
zentovať jedno odvetvie fotografického umenia typického pre
20. storočie, ktorou sa pripravujú jednorázové a neopakova-
teľné obrazy. Tento fotografický postup vyvinuli Christian
Chad a Man Ray na začiatku storočia. Podstatou techniky je,
že umelec v tmavej komore položí na fotopapier predmet,
ľubovoľný transparent, potom ho na krátku dobu osvetlí.
Dielo je hotové vďaka spoločnému pôsobeniu formy a
uloženia predmetu, intenzity a dĺžky svetla! Jeden ukradnutý
okamih, ktorý formuje osobitné videnie a vnútorná intuícia
umelca v divákovi vyvoláva – niekedy neočakávaný – umelec-
ký zážitok.

Gerhard Schlötzer ukončil štúdium na univerzite v
Bambergu ako historik umenia. Je umeleckým fotografom,
ktorý stále znovu a znovu experimentuje touto technikou.
Najnovšie je predmetom jeho inšpirácie a bádania voda, ako
genetický predok všetkého, života i umenia. Takto priprave-
ným obrazom dal spoločný názov „Wasserfotogramme”. Sú to
krásne formy vytvorené vodou, v ktorých môžeme sledovať
organizovanie prasily do systému rôznych kompozícií a stvár-
nenia. Cyklus s úspechom prezentovali na jarnej umeleckej
výstave v Bambergu, a vlani na jeseň v Prahe.  V Ostrihome,
družobnom meste Bambergu, bola výstava dostupná záujem-
com viac ako jeden mesiac.

„Vízfotogrammák” a galériában

Az Esztergommal való együttműködés keretében került megrende-
zésre Gerhard Schlötzer, német fotóművész kiállítása. A művészt
Koditek Pál, az esztergomi önkormányzat kulturális és idegenforgal-
mi bizottságának elnöke mutatta be a párkányi közönségnek. A kiál-
lítás a fotóművészet egy tipikusan huszadik századi ágának, a foto-
grammnak bemutatására szerveződött. Ezt a fotoeljárást Christian
Chad és Man Ray fejlesztették ki még a század elején. Ezzel a techni-
kával egyszeri és megismételhetetlen alkotások készülnek. Lényege,
hogy a sötétkamrában egy szabadon kiválasztott tárgyat fotopapírra
helyez a művész, és  rövid időre átvilágítja. A tárgy formája, elhelye-
zése, a tárgyra bocsátott fényhatás erőssége és időtartamának együtt-
hatása eredményeként jön létre a mű! Egy ellesett pillanat, melyet a
művész sajátos látásmódja, belső intuíciója formál és kelt a nézőben –
néha váratlan – művészi élményt jelent. Gerhard Schlötzer a
Bambergi Egyetemen végzett művészettörténész. Mint fotóművész
újabb és újabb kísérleteket folytat ezzel a technikával. Fotogramm-
kísérleteinek tárgya és ihletője újabban a víz, mint az életnek, a művé-
szetnek őselve. Így készült képeinek a „Wasserfotogramme” gyűjtő-
nevet adta. A víz alkotta csodálatos formák, melyekben az őserő rend-
szerbe szerveződését is követhetjük. A víz formáinak köszönhetően
különböző kompozíciók, mintázatok jöttek létre e természeti elem és
a művész együttműködése eredményeként. A sorozat nagy sikerrel
szerepelt ez év tavaszán a Bambergi Tavaszi Művészeti Tárlaton, va-
lamint tavaly ősszel Prágában. Esztergom, melynek testvérvárosa e
Felső-Frankföldi gyönyörű történelmi város, több mint egy hónapig
adott otthont ennek a kiállításnak.

-Ági -

24.11. – 12.12. Piktor 2004 –detské práce z medzinárodného výtvarného a vlastivedného tábora 
a nemzetközi képzőművészeti és honismereti alkotótábor gyermekrajzai

15.12. Helena Nyitraiová, Nothart Alena, Jozef Horňan – členovia Klubu výtvarníkov Štúrovo
a Párkányi Képzőművészkör tagjai 

Nasledujúce výstavy – Következő kiállítások:
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Az 1300-as lélekszámú kis község élén
1990-től Sliva Judit közgazdász polgár-
mester asszony áll, aki kilenc önkor-
mányzati képviselővel és a segítőkész la-
kosokkal karöltve formálja a falu arcula-
tát. 

– Az elmúlt tizennégy évben milyen po-
zitív változásokat élt meg a község?

– Sikerként könyvelhető el az egész
község gázművesítése, a vízvezeték kiépí-
tése, továbbá a környéken egyedülálló
víztisztító állomás létrehozása. Egyelőre a
csatornahálózat építési szakaszának a fe-
lénél tartunk. Megtörtént a kultúrház tel-
jes átépítése, amit konyhai résszel bőví-
tettünk. A falu egy szabadtéri színpaddal
is gazdagodott, a temetőben felújítottuk
az útburkolatot és a ravatalozót. Az emlí-
tett beruházások összköltsége közel 100
millió korona volt. 

– Milyen a falu jelenlegi gazdasági
helyzete?

– Az elmúlt tizennégy év alatt nem kel-
lett semmilyen kölcsönt igénybe ven-
nünk. Eddig az elképzelések megvalósítá-
sához mindig sikerült elegendő pénzfor-
rást előteremteni különböző pályázatok
révén. Ebben az évben folyamodtunk elő-
ször nagyobb hitelfelvételhez, ugyanis rö-
vid döntési idő állt rendelkezésünkre a
falu területén található üdülőközpont
megvásárlásához.

– Mely problémákat kellene a község-
ben rövid távon sürgősen orvosolni?

– Többet is említhetnék, de talán a leg-
fontosabb az úthálózat állapotának javítá-
sa. A szükséges gázművesítés, csatorná-
zás, vízvezeték építés következtében az
útburkolat jelentős része sajnos tönkre-
ment. A jelenleg benyújtott 18 pályáza-
tunk közül kettő erre a területre irányul.

– Mekkora a faluban a munkanélküli-
ség?

A körzeti átlaghoz (23%) viszonyítva
sajnos a jelenlegi 31% magas, de volt ez

már negyvenen felül is. A helyi munkale-
hetőségeken kívül a lakosok főleg a ma-
gyar ipari parkokban kaptak munkalehe-
tőséget. Szívemen viselem a lakosság szo-
ciális helyzetét, ezért minden lehetőséget
megragadok a kedvezőtlen helyzet javítá-
sára. Jelenleg száz ember vesz részt köz-
hasznú munkákban. Számukra a havi
plusz 1500 korona is óriási segítség.
Garamkövesden sok minden az ő közre-
működésük által valósult meg.

– Mi a helyzet az iskolaügy, kultúra és
a vallási élet terén?

A községben nincs iskola, viszont a két-
osztályos (szlovák, magyar) óvoda teljes
kapacitással működik. Az önkormányzat
által szervezett rendezvények már hagyo-
mánnyá váltak, sőt némelyik országos je-
lentőséggel bír. Ide sorolható a Gyurcsó
István Kulturális Napok, amely egyben a
szlovákiai magyar

költészet napja. Mindig gazdag, színes
programmal igyekszünk meglepni a hely-
bélieket és az idelátogatókat a Szent Or-
bán napi ünnepségen. E falunapon a mi-
nőségi borok iránt mindig nagy az érdek-
lődés. A szabadtéri színpadon rendszere-
sen fellépnek a régió folklórcsoportjai és
együttesei. A kultúrházban egész évben
hetente két alkalommal, nyáron pedig
naponta működik az úgynevezett „Játszó-
ház”. Ezen belül tevékenykedik a fiatalok
tánccsoportja, amely szinte minden ren-
dezvényünkön nagy sikerrel szerepel. Egy
évvel ezelőtt a hívek nagy örömére Diós
László lelkiatya került a községbe. Ön-
erőből rövid időn belül sikerült rendbe
tennünk a plébánia épületét. A templom-
torony új rézbevonatot kapott, s az Illyés
Közalapítványnak, a kormányhivatalnak
és a rendszeres gyűjtéseknek köszönhető-
en új Bramac tető került a Szent Mihály
templomra. Az épület küllemének teljes
felújítása még várat magára.

– Milyen az együttműködés más fal-
vakkal, illetve településekkel?

– Tagjai vagyunk az Ister-Granum
Eurorégiónak és a Déli Régiónak, de
emellett a nemrégiben megalakult
Sikenica Mikrorégió is tizenkét települést
tömörít. A Szikince patak mentén fekvő
tizenkét településen keresztül egy kerék-
párút kiépítése a célunk. Egyre szorosabb
a kapcsolatunk testvérközségünkkel, a
szemközti Pilismaróttal. Főleg a kultúra
terén valósulnak meg kölcsönös vendég-
szereplések, de a jövőt illetően közös pá-
lyázatokban is gondolkodunk.

– Mi a helyzet a falusi turizmussal?
A közművesítés befejezése után szeret-

nénk az idegenforgalomra jobban össz-
pontosítani. Megvásároltunk egy épüle-
tet, ahol egy idegenforgalmi információs
irodát szeretnénk kialakítani, amely segí-
tené, támogatná a falusi turizmus terén
vállalkozó helyi lakosok törekvéseit, to-
vábbá az idelátogatókat tájékoztató anya-
gokkal látná el. Az épületben falumúze-
um is működne, ehhez már folyik az
anyaggyűjtés. Sikerült hozzájutnunk a
Doprastav Garam melletti üdülőközpont-
jához. Az itt működő „Garamvölgye”
üdülőközpont 50 személy számára bizto-
sít szálláshelyet. Iskolák, gyermekotthon-
ok, családok már ki is használják ezt az új
lehetőséget.

– Mekkora az arány a születések és az
elhalálozások között?

– Sajnos alacsonyabb a születések szá-
ma, viszont a régi lakosok közül sokan
jönnek vissza a faluba, és mások is betele-
pülnek. Mivel csak négy kilométerre va-
gyunk Párkánytól, gyönyörű természeti
adottságokkal rendelkezünk és az infrast-
ruktúránk is kielégítő – érdemes
Garamkövesden lakni, élni.

Cucor Roland

Faluról falura: Garamkövesd

A Gyurcsó István Irodalmi Napok versmondó versenyének szereplői

Foto: Himmler

Sliva Judit



Na čele dediny s 1300 obyvateľmi stojí od roku 1990 starostka
ekonómka Judita Slivová. S pomocou deväťčlennej samosprávy a
obetavých obyvateľov ona formuje tvár obce. 

– Uplynulých štrnásť rokov prinieslo do života dediny radikálne
zmeny. Ktoré to boli?

– Za úspech môžeme považovať úplnú plynofikáciu obce, zavede-
nie pitnej vody a zriadenie čističky odpadových vôd – čo svojim rieše-
ním je na našom okolí unikátna. Podarilo sa nám vyriešiť a vybudo-
vať kanalizáciu, i keď nie v celej obci. Máme za sebou rozšírenie kul-
túrneho domu, s prístavbou kuchyne. Obec je bohatšia o pódium v
amfiteátri, na cintoríne sú vybudované cestičky a renovovali sme aj
dom smútku. Tieto investície stáli celkove približne sto miliónov
korún.

– Aká je finančná situácia obce teraz?
– Za uplynulých štrnásť rokov sme nemuseli brať žiadnu pôžičku.

Doposiaľ formou konkurzov sa nám vždy podarilo získať financie,
potrebné k realizácii našich plánov. Väčšiu pôžičku sme vzali len v
tomto roku, nakoľko na odkúpeniu rekreačného centra sme mali
málo času a danú možnosť sme chceli využiť. 

– Aké naliehavé problémy musíte v obci riešiť?
Problémov je viac. Na prvom mieste by som spomenula stav cest-

nej siete, totiž počas stavby plynovodu, kanalizácie a vodovodu
povrch cestných komunikácií bol veľmi opotrebovaný. Na riešenie
daného stavu obec zadala aj konkurz, a dve sa týkajú práve tejto
oblasti. 

– Aká je nezamestnanosť na území dediny?
V porovnaní s 23%-nou nezamestnanosťou v regióne činí 31%, čo

je veľa. Bolo ale obdobie, keď ukazovateľ prekročil aj 40%.
Popri domácich možnostiach obyvatelia si našli pracovné

príležitosti v maďarských priemyselných parkoch. Sociálna situácia
našej dediny mi leží na srdci, a práve preto sa snažím využiť každú
možnosť, aby sa zmenil tento nemilý stav. V rámci verejnoprospeš-
ných prác pracuje rovná stovka obyvateľov. Pre nich znamená veľmi
veľa aj tých plus 1500 korún. O ich svedomitej práci svedčí veľa už
uskutočnených projektov.

– Aká je situácia v kultúre, školstve a ako to vypadá s
náboženským životom obce?

– Školu nemáme, žiaci dochádzajú do Štúrova, ale materská škola
s dvoma triedami (slovenská a maďarská) plne funguje. Kultúrne
podujatia usporiadané samosprávou sú populárne, ba niektoré z nich
majú aj celoslovenský význam. Predovšetkým Kultúrne dni Istvána

Gyurcsóa, rodáka našej dediny, ktoré majú celoslovenský význam a
sú sviatkom maďarskej poézie na Slovensku. Na sviatok Svätého
Urbana sa snažíme zabezpečiť pre dedinčanov a hostí vždy zaujímavý
a pestrý program. Je vždy veľký záujem aj o miestne kvalitné sorty
vína. V našom amfiteátri sú stálymi hosťami folklórne skupiny regió-
nu. V kultúrnom dome celý rok týždenne dvakrát a cez letné prázd-
niny fakticky každý deň funguje tzv. Dom hier. V rámci toho pracuje
aj tanečná skupina mladých, ktorá vystupuje úspešne na každom kul-
túrnom podujatí. Pred rokom na veľkú radosť veriacich sme dostali
nového duchovného, otca László Diósa. Behom tohto jedného roka sa
nám podarila renovácia budovy fary a na kostolnú vežu položiť novú
mosadznú krytinu, financovanú maďarskou Nadáciou Illyés a Úra-
dom vlády SR, ako aj úspešnou zbierkou veriacich. Kostol Svätého
Michala vďaka verejnej zbierke dostal aj strešnú krytinu Bramac.
Vonkajšia úprava stien kostola však nás ešte len čaká.

– Aká je spolupráca so susednými opbcami?
– Sme členmi Euroregiónu Ister-Granum a Južného regiónu.

Takisto sme vstúpili do nedávno založeného mikroregiónu Sikenica,
kam patrí dvanásť obcí. Terajším našim cieľom je vybudovanie cyk-
listickej cesty popri potoku Sikenica. Naše priateľské styky so sused-
ným Pilismarótom sú takisto stále živšie, hlavne v kultúre, a zapája-
me sa spoločne do rôznych konkurzov na získanie finančných podpôr. 

– Ako to je s vidieckou turistikou?
– Teraz po vybudovaní vodovodu, kanalizácie a plynovodu by sme

chceli venovať dedinskej turistike väčšiu pozornosť. Kúpili sme dom,
kde by sme chceli zriadiť turistické informačné centrum. Toto cen-
trum by pomáhalo realizovať prirodzený záujem miestnych obyva-
teľov o poskytovanie služieb pre turistov a poskytovalo by návštevní-
kom potrebné informácie a propagačný materiál. V tom istom dome
by sme chceli zariadiť aj dedinské múzeum, už sme zahájili zbieranie
materiálov. Získali sme rekreačný areál Doprastavu pri Hrone. Toto
zariadenie má kapacitu pre 50 hostí a poskytuje možnosť ubytovania
pre školy, detské domovy ale aj pre celé rodiny.

– Aký je pomer narodení a úmrtí v dedine?
Žiaľbohu natalita je menšia ako mortalita, ale z bývalých obyva-

teľov Kamenice prichádzajú viacerí naspäť a za miesto stáleho bydlis-
ka si dedinu vyberá aj pomerne veľa cudzincov, nakoľko dedina je
vzdialená od Štúrova len na štyri kilometre. Máme prekrásne prírod-
né prostredie a vyhovujúcu infraštruktúru. Má teda význam usadiť sa
u nás v Kamenici.

Roland Cucor (Preklad: Lukács Žigmund)
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Az ebedi citerások kezdeményezésére november 6-án jól sikerült
népművészeti estet rendeztek az ebedi kultúrházban, amelyen a szép
számú közönség és a meghívott vendégek előtt fellépett az Esztergo-
mi Néptánc Együttes, a kőhidgyarmati Új Hajtás Néptánccsoport,
a szintén kőhidgyarmati Verbók Zsuzsanna mesemondó, a Citerá-
sok Barátai Tátról, az Ebedi Vegyeskórus, az Ebedi Citerazenekar
és a párkányi Ady Endre Alapiskola Pengető citeraegyüttese.

A vendégek között ott láthattuk Burián László ebedi lelki atyát,
Polgár Józsefet, az Esztergom-szentgyörgymezei Olvasókör vezető-
jét, Magát Lászlót és Nagy Tibort, Kőhidgyarmat, illetve Ebed pol-
gármestereit. A népművészeti est műsorát Szabó Anett, a Pátria rá-
dió munkatársa vezette. A szemet-lelket gyönyörködtető rendez-
vényt a szereplők közös éneklése zárta, amellyel egyben a lelkes kö-
zönségnek megköszönték a szűnni nem akaró vastapsot. Az est ked-
ves színfoltjaként Magát László virágcsokorral kedveskedett az
ebedi citerásoknak, ily módon fejezve ki megbecsülését és köszöne-
tét az Új Hajtás Néptánccsoporttal történt eddigi együttműködésü-
kért. A négy támogatónak (I.B.A  Agro Kft. – Érsekújvár, az ebedi
Községi Hivatal, az Uniservis Potfay – Ebed és Szabó Ferenc – Ebed)
köszönhetően a meghívott vendégeket és szereplőket a rendezők

közös vacsorával lepték meg. A jól sikerült színvonalas rendezvény
táncmulatsággal zárult, amelyen a talpalávalót Raczkó Tibor szolgál-
tatta.

Az Ebedi Citerazenekar 1970-ben alakult és az alapítók körülbe-
lül 20 évig zenéltek együtt. Hozzávetőleg tíz éves szünet után a régi
zenészek új tagokat gyűjtöttek maguk köré 2000 januárjában és a
menyecskekórussal együtt – Búzavirág néven – születtek újjá. Két íz-
ben is sikerült bejutniuk a Pozsonyban megrendezett „Tavaszi szél
..” népzenei vetélkedő országos döntőjébe. Évek óta állandó szerep-
lői a Csemadok régióbeli rendezvényeinek. Népszerűségükre jellem-
ző, hogy májustól október végéig szinte minden hétvégén szerepel-
tek valahol. Felléptek Bécsben, a Szent István napi Ünnepségeken és
Magyarországon számos városában. 2003-tól ők kísérik a kőhid-
gyarmati „Új Hajtás Néptánccsoportot. A tánccsoporttal együtt
nemrégiben eljutottak a magyarországi Fehérgyarmatra, a „gyar-
mat” nevű települések közös találkozójára.

2004. januárjában kettévált a csoport – az énekesek vegyes kórust
alapítottak, a hét citerás pedig Potfay Bernadett vezetésével Ebedi
Citerazenekar néven szerepel, s öregbíti Ebed jó hírét határon innen
és túl. További sok sikert kívánunk nekik e nemes szerepvállaláshoz.

-O-

Po dedinách nášho regiónu

Kamenica nad Hronom

Citerás népművészeti est
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Pokochať sa pohľadom na mesto z vysokozdvižnej plošiny
hasičského auta, zaúčať sa do tajov pečenia palaciniek, mať
možnosť „zaručať” na volskom rohu a napodobniť jeleňa v
ruji, prizerať sa výcviku policajných psov, zajazdiť si na
motokrosovej dráhe, vyskúšať si ozajstné boxérske rukavice,
pozrieť si kino zo strojovne, či prácu urgentnej zdravotníc-
kej pomoci priamo v sanitke, alebo zahrať si na jednodu-
chých hudobných nástrojoch a naučiť sa aranžovať kvety.
Zdá sa vám, že to spolu vôbec nesúvisí? Na prvý pohľad
možno nie. Je to totiž iba malá ukážka z pestrofarebnej
palety aktivít, ktoré pripravili rodičia v spolupráci s peda-
gógmi pre žiakov Základnej školy v Štúrove v rámci 3.
európskeho dňa rodičov a škôl.

Po vydarenom netradičnom dni v predchádzajúcom škol-
skom roku neopadol entuziazmus a zápal v rodičoch, a
mnohí z nich našli cestu do našej školy opäť. Pridali sa k
nim i ďalší nadšenci, rodičia i priatelia školy, ktorí mali
takto možnosť zaspomínať si na staré školské časy a zároveň
ponúknuť dnešným deťom čosi výnimočné, nové a nezabud-
nuteľné, poučné i zábavné. Žiaci mali počas dňa možnosť
zúčastniť sa besied s príslušníkmi policajného zboru, colni-
ce, súkromnej strážnej služby i besedy s poľovníkom.
Mnohých zaujali ukážky boxu a karate v telocvični, či jazdy
zručnosti na motorkách a štvorkolkách na motokrosovej
dráhe v Náne. Žiaci, ktorí mali záujem a dostatočnú odva-
hu, si mohli zajazdiť aj na koníkoch. K zaujímavým aktivi-
tám patrilo aranžovanie kvetín, techniky pletenia náramkov
a rôzne iné ručné práce. Žiakov z viacerých tried opäť priví-
tali rodičia na svojich pracoviskách v kine, pekárni, na sta-
nici urgentnej zdravotníckej pomoci.

Športuchtiví žiaci si mohli zašportovať priamo v areáli
školy. Pre chlapcov rodičia pripravili futbalový turnaj.
Zdatní a vytrvalí športovci si otestovali svoje schopnosti na
cyklotúre v okolí Štúrova. Cieľom 3. európskeho dňa
rodičov a škôl bolo podporovať zapojenie rodičov do
výchovno-vzdelávacieho procesu, vytvárať nové partnerské
vzťahy medzi školou a rodičmi a upozorniť na školu samot-
nú. Tento deň umožnil rodičom zdôrazniť oddanosť škole,
ktorú navštevujú ich deti. Sú to však predovšetkým deti,
ktoré majú úžitok zo zapojenia svojich rodičov do práce
školy.

Školský život je už znova naplnený tradičnými povin-
nosťami, strasťami a slasťami. Riaditeľstvo školy ďakuje
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do aktivít
v rámci tohto, pre nás tak významného podujatia. Pevne
veríme, že vzájomným rešpektovaním a zodpovedným prí-
stupom budeme môcť rozvíjať našu spoluprácu a aktívne
priateľstvo i v budúcnosti.

Riaditeľstvo ZŠ v Štúrove

Spolupráca úspešne pokračuje
Na 22. október 2004 asi tak ľahko nezabudnú deti a učitelia

zo štúrovských škôl. Mimoriadna udalosť zasiahla do ich
každodenného života. Žiaci základnej školy mali napláno-
vanú besedu, na ktorú sa veľmi tešili. V sále kina Danubius sa
stretli so športovcami Erikom Vlčekom, Richardom
Riszdorferom, členmi úspešného tímu štvorkajakárov z
Komárna a trénermi Ing. Tiborom Sóosom a Jozefom Kuželom.
Každý účastník besedy poznal vzácnych hostí, veď spolu s
Jurajom Bačom a Michalom Riszdorferom sú majstri sveta a
Európy, a z Aténskej olympiády si priniesli bronzovú medailu!
Na zvedavé otázky odpovedali hostia veľmi úprimne. Podrobne
opísali svoje tréningy, kondičnú prípravu. Pre všetkých bola
zaujímavá informácia, že stravovanie nezohráva v tomto špor-
te významnú úlohu. Obaja športovci hovorili o svojich pocitoch
po získaní 3. miesta na olympijských hrách. Tibor Soós zdôraz-
nil, že bronz vo vyrovnanej konkurencii považujú za úspech.
Najväčším prekvapením pre žiakov bolo, keď mohli siahnuť na
medailu z olympijských hier.

Po besede a autogramiáde prijal našich hostí primátor mesta,
Ján Oravec a zástupca primátora Bartolomej Magyar. Prijatie
bolo veľmi srdečné. Primátor zdôraznil, že láska k vode a vod-
ným športom spája Štúrovo a Komárno a športovcom zaželal
ďalšie úspechy.

Stretnutie so športovcami bolo veľmi zaujímavé a poučné.
Spoznali sme milých a bezprostredných ľudí, ľudí ktorí hodiny
trénujú, posilňujú a celý svoj život podriaďujú športu. 

„Vytrvalosť,  disciplína a práca ” – to sú tajomstvá neobyčaj-
ných úspechov podľa slov trénera  Soósa. Sľúbili sme si, že o
štyri roky po olympiáde v Pekingu, sa opäť stretneme. Zo srdca
prajeme našim olympionikom, aby sa im darilo aj v budúcnos-
ti, aby víťazili nielen na vode, ale aj v živote.

Na besede boli prítomní aj zverenci trénera Jozefa Kužela, pre
ktorých bolo stretnutie mimoriadnou motiváciou do ďalšej
práce.

Touto cestou ďakujeme za spoluprácu pri zabezpečovaní bese-
dy Mestskému úradu v Štúrove, riaditeľke kina Danubius, pani
Simonkovej, a trénerovi TJ Delfín, Jozefovi Kuželovi.

PaedDr. Adriana Laczaová

Olympionici v Štúrove

ADONIS – Salón pre psov
Úprava psov všetkých plemien i krížencov 
Predaj prípravkov a doplnkov pre psy  a mačky

Valéria Durecová
Sobieskeho 24, Štúrovo
tel.: 036/7512223, 0905/898397

ADONIS Kutyakozmetika
Teljes kozmetikai ellátás 
Kozmetikai cikkek eladása és egyébb kellékek
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Americký Halloween poznáme väčšinou z filmov. Ten náš, štú-
rovský ponúkol najmenším obyvateľom mesta centrum voľného
času. Už po druhýkrát týmto veselým sviatkom odštartovalo
jesenné prázdniny školákov.

Odkiaľ sa Halloween vzal? Mnohí súčasníci krútia hlavami, čo
za americké výstrelky ťaháme sem, keď my máme vlastný, oveľa
dôstojnejší sviatok – Dušičky. Áno, ale tento je pre deti menej
príťažlivý, hoci pestovať v nich tradície našich predkov je tiež
dôležité. Ale prečo sa trochu nezasmiať? Veď prichádzajúci novem-
ber, taký sivý a neprívetivý, si možno aj spestriť... A najmä, keď pre
naše deti je november symbolom skúšania a previerok! Halloween
vznikol z pastierskeho rituálu Keltov. Znamenal koniec leta. Bol
to ideálny čas pre démonické sily. V keltských legendách sa to
hmýrilo stretnutiami nadprirodzených bytostí, ktoré lietajú z jed-
ného domu do druhého za zvukov zvonov a rohov elfov.
Ochranou boli ohne, fakle a masky... Tento typ tradície by sme
vedeli nájsť aj u nás. V mnohých slovenských dedinách sa done-
dávna konali v tieto dni výlety do prírody, zapaľovali sa ohne –
duše. Inde sa spievali piesne, ktoré duše privolávali. Na južnom
Slovensku sa vyrezávali tekvice, do ktorých sa vkladala sviečka.
Halloween teda nie je len americkým bláznivým sviatkom...

„Veselý Halloween” v CVČ začal tvorivými dielňami. Pod vede-
ním Ing. Janky Vargovej z Kravian deti vyrábali z jesenných plo-
dov – tekvíc, šípok, gaštanov, suchých listov tie najkrajšie jesenné
zátišia. Vo veľkej sále CVČ sa zišli deti všetkých vekových kategó-
rií od zvedavých škôlkarov z MŠ na Bartókovej ulici po usmiatych
tinedžerov štúrovských základných škôl. Bolo priam fascinujúce
sledovať rozžiarené tváre detí pri práci. Veselé šibalské pohľady
sľubovali zaujímavý výsledok. A ten sa aj dostavil v podobe asi 35
svetlonosov – svetielkujúcich tekvíc. Nosaté, vlasaté bezzubé i
zubaté halloweenské tekvice zapĺňali priestory výstavy pred budo-
vou CVČ. S prichádzajúcim večerom svietiace tekvice priťahovali
pozornosť okoloidúcich chodcov, ktorí  sa pristavovali a hodnoti-
li detské výtvory. Jednému sa páčil Popoluškin parádny koč,
inému svetlonos na spôsob pankáča či upíra. Odmenené boli všet-
ky súťažiace deti. Deň sa vydaril. Prečo by aj nie? Deti potrebujú
trochu zábavy, veď to je cieľom nás, dospelých, aby sme im
poskytli program, ktorý je pre ne príťažlivý a tak trochu aj pouč-
ný. Myslím, že sa nám to s pomocou niektorých ochotných
rodičov a pedagógov aj podarilo. Všetkým patrí za to srdečná
vďaka!

Július Hégli, riaditeľ CVČ

V mesiaci september vstúpili plavci plaveckého oddielu
Delphinus TJ Dunaj do zimnej plaveckej sezóny. Prvými pretek-
mi boli už tradične domáce „Štúrovské stovky”, ktorých XXVI.
ročník plavecký oddiel usporiadal 4. septembra v plaveckom
bazéne kúpaliska. Zúčastnilo sa ho 362 plavcov z 28 oddielov z
Čiech, Maďarska a Slovenska.  Po dobrej odozve na vlaňajší
jubilejný ročník sa popri tradičných účastníkoch zúčastnili aj
pretekári zo OŠG Trenčín, UMB Banská Bystrica, VŠKUK
Bratislava, v radoch ktorých boli aj viacerí juniorský reprezen-
tanti Slovenska. Súťažilo sa vo všetkých vekových kategóriách,
v disciplínach prsia, znak, motýlik a voľný spôsob. Žiacke kate-
górie plávali 50 m trate, ostatní 100 m. Hlavnými disciplínami
boli preteky na 100 m prsia, ktoré sa už po ôsmy raz plávali ako
Memoriál Juraja Junga. Víťazstvo si vyplávali Matej Lepieš z
Komárna a Jana Svrčková zo Senice. Domáci pretekári nastúpi-
li v zostave Viktória Tóthová, Zuzana Szabóová, Klára
Vevurková, Paula Synaková, Peter Süll, Bálint Nothart, Antonio
Mejía, Richard Tóth, Ladislav Németh, Martin Koreň a Peter
Koreň. Všetci plávali na hranici svojich najlepších výkonov.
Najlepšie obstáli Klára Vevurková a Richard Tóth, ktorí získali
bronzové medaile.

Po domácich pretekoch absolvovali naši plavci trojicu prete-
kov v Maďarsku. 5. septembra sme v Komárome, získali do svo-
jej zbierky zásluhou Viktórie Tóthovej, Zuzany Szabóovej a
Ladislava Németha dve strieborné a jednu bronzovú medailu.

11. septembra sa konal v Harkányi XIX. ročník plaveckých
pretekov „Harkány sprint”. Náš plavecký oddiel sa ich zúčast-
nil v tom istom zložení, ako v Štúrove. V konkurencii plavcov z
Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Rumunska, Srbska a
Slovenska sa naši opäť nestratili. Zbierku medailových umiest-
není rozšírili Peter Süll, Zuzana Szabóová a Klára Vevurková o
jednu striebornú a tri bronzové medaily. Na záver prekvapili
naše dievčatá, keď v zložení Viktória Tóthová, Klára Vevurková,
Zuzana Szabóová, doplnené o Michaelu Kasalovú z PK Nové
Zámky obsadili v štafete 4 x 50 m polohový pretek výborné tre-
tie miesto.   

V dobrých výkonoch pokračovali aj 12. septembra v Szigetvári
na X. ročníku „Zrínyi kupa”. Medailovú zbierku rozšírili Peter
Süll a Zuzana Szabóová o jednu striebornú a dve bronzové
medaile. Ďalšiu bronzovú opäť pridali dievčatá v štafete 4 x 50
m voľný spôsob, keď osvedčenú trojicu Viktória Tóthová, Klára

Vevurková a Zuzana Szabóová doplnila Jana Viszkocsilová z PK
Nové Zámky. Do medailovej zbierky prispel 2. októbra 2004 na
pretekoch „Veľká cena Púchova” Ladislav Németh, ziskom
bronzovej medaily.

Viktória Tóthová, Klára Vevurková, Bálint Nothart, Antonio
Mejía, Richard Tóth, Ladislav Németh a Peter Koreň sa zúčast-
nili 23. októbra pretekov „O pohár Delfína” v Nových
Zámkoch. Aj keď v týchto pretekoch na medaily nedosiahli, svo-
jimi výkonmi nesklamali, nakoľko sa umiestnili zväčša v prvej
štvrtine výsledkovej listiny a zaplávali si vlastné osobné rekor-
dy.

V dňoch 16. a 30. októbra, resp. 6. novembra sme absolvova-
li Majstrovstvá Západoslovenského regiónu v Komárne, Nitre a
Nových Zámkoch. Na týchto pretekoch sa medaily nerozdá-
vajú, dôležité sú dosiahnuté časy. Všetky tieto preteky sú súčas-
ne aj nominačnými pretekmi na Majstrovstvá Slovenska. Šance
na to majú v kategórii mladších žiakov Klára Vevurková a
Richard Tóth, v kategórii starších žiakov Viktória Tóthová,
Zuzana Szabóová a Bálint Nothart, a v kategórii mužov Peter
Süll.

Po tomto úspešnom vstupe do sezóny prajem našim plavcom
ďalšie úspechy v pokračujúcej sezóne, hlavne na Majstrovstvách
Slovenska v krátkom bazéne, ktoré sa pre mladších žiakov usku-
točnia v Dolnom Kubíne a pre ostatné kategórie v Trenčíne.

Vedenie plaveckého oddielu Delphinus TJ Dunaj Štúrovo
ďakuje za poskytnutú finančnú a materiálnu pomoc pri uspo-
riadaní plaveckých pretekov „Štúrovské stovky” nasledovným
subjektom: Vadaš s.r.o., Mestský úrad Štúrovo, Gartier, M&M
s.r.o. Salka, Coldex, Stavebniny Pipo, Bokk-net, Mevios,
Tatrabanka, Zolti Hobby, DM Drogérie, OTP banka, ČSOB
banka, Bicomp, Golden – Nectar – Ipeľský Sokolec, Kappa
Obaly, Cykloservis Kóréh Attila, VS Obaly, Bufet Fodfer, Landa
kvety, Dunapack – Slobox s.r.o., SLSP a.s., SLOVPAP, Andy
plast, Limotti, NOFA Trans sped, Mlyn Pohronský Ruskov,
Dunaj veľkoobchod obuvi – Rider, Vlaho-Star s.r.o. – veľkoob-
chod s bižutériou, Ing. Krč Jaroslav.

Súčasne ďakujem za pomoc rodičom, ako aj bývalým členom
nášho oddielu, bez ktorých by úspešný priebeh pretekov nebolo
možné zabezpečiť.

Miloslav Szabó
predseda plaveckého oddielu 

Úspešný vstup do zimnej sezóny

„Veselý Halloween”
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Esztergom a Világörökség címre pályázik
Az Országos Tervtanács kiváló minősítést adott Esztergom Vá-

ros Településszerkezeti Tervére. A nagyszabású fejlesztési terv
megvalósítása révén Esztergom a Világörökség részévé válhat. Az
új településszerkezeti terv elkészítésénél tekintettel voltak az ön-
kormányzat Gyarapodási programjában megfogalmazott célokra.
Nagy szakmai siker, hogy a Központi Tervtanács pozitívan érté-
kelte a kidolgozott településszerkezeti tervet, amely nagy figyel-
met szentel a természeti értékek és az épített környezet védelmé-
re. A jövőben olyan „zöldbeágyazott” Esztergommal találkozhat-
nak majd a városba látogatók, amely sokat ad a környezetvéde-
lemre, és jogosan pályázik a Világörökség megtisztelő címre. A
terv szerint erdőtelepítésre kerül sor, új közparkokat alakítanak
ki, a Duna parton zöldfolyosó nyújt majd egészséges kikapcsoló-
dási lehetőségeket, és arborétummal gazdagodik a Prímás-sziget.

Díszvilágítást kap az esztergomi Bazilika
A Várhoz hasonló díszkivilágítást kap az esztergomi Főszékes-

egyház. Az engedélyterv nemrégiben elkészült, az önkormányzat
pályázati forrásból kívánja megvalósítani a beruházást. Az üze-
meltetés költségeit a városi önkormányzat vállalja magára.

Európai közlekedési hálózatokhoz kíván csatlakozni Esztergom
Az Európai Unió tagállamai 1997-ben Helsinkiben jelölték ki

azokat a stratégiai szempontból fontos közlekedési (szállítási) út-
vonalakat, amelyeket a kontinens gazdasági fejlődéséhez elenged-
hetetlenül szükségeseknek ítéltek. Az ún. helsinki folyosók prio-
ritást élveznek minden más hálózatfejlesztési elképzeléssel szem-
ben, s elsősorban ezek részesülnek a központi, brüsszeli támoga-
tásokból. Az önkormányzat képviselő-testülete a folyosó Eszter-
gomon átvezető nyomvonalának megtervezéséhez szükséges pá-
lyázat önrészeként huszonötmillió forintot különít el a jövő évi
költségvetésből.

November harmadik hete a „Kábítószer ellen folytatott küzdelem
hete” volt. Ezt megelőzendő, októberben zajlott egy felmérés, mely-
ben 1732 általános-, valamint középiskola vett részt. A közzétett
eredményekből válogattunk. 

Az iskolák mintegy 95%-a folytatott az elmúlt három évben kábí-
tószer-ellenes tevékenységet. Ez az adat arról tanúskodik, hogy min-
denki tudatosítja a téma jelentőségét. Hasonlóan magas azon iskolák
aránya, amelyek úgy vélik, hogy az egész országra kiterjedő kampá-
nyok szervezése hatékony formája a kábítószer elleni harcnak. Az is-
kolák mindenek előtt azt hiányolták, hogy kábítószer-ellenes tevé-
kenységük támogatására nem áll rendelkezésükre elég jól képzett
szakember, de az anyagi támogatás mértéke sem kielégítő.

Az államnak leginkább a gyerekeket és fiatalokat célzó megelőző
programokat kellene támogatnia. A kábítószer elleni harcot elősegítő
törvényalkotás, valamint a rendőrség és a bíróságok következetesebb
fellépése az iskolák véleménye szerint hasonlóan fontos, mint a kábí-
tószer-ellenes tevékenységek anyagi támogatása és a megfelelően kép-
zett szakemberek. Kevésbé tartják jelentősnek az iskolák a kábítószer-
függők gyógyításának és társadalomba való beilleszkedésének támo-
gatását. Általános tehát a nézet, hogy az iskolák a megelőzést részesí-
tik előnyben.

A kábítószerek terjedését a fiatalok körében az iskolák leginkább a
rossz társaság befolyásának tulajdonítják, de a folyamatban ugyan-
ilyen fontos szerepet játszanak az egyén személyes gondjai, összeütkö-
zések a családban, az iskolában vagy a munkahelyen. Az iskolák csak-
nem 80%-a foglalt állást amellett, hogy az alkalmi és fiatal kábítószer-
fogyasztókat büntetni kellene, ami arra utal, hogy nem vagyunk elég
toleránsak az említett társadalmi réteggel szemben. Talán ebben is se-
gíthet a „Kábítószer ellen folytatott küzdelem hete”. Az említett kam-
pányba bekapcsolódtak a környékbeli iskolák is: előadások szervezé-
sével, felmérésekkel, ismeretterjesztő anyagok terjesztésével próbálták
elősegíteni a fiatalok megfelelő tájékozottságát a témában.

V dňoch 15.-21. novembra prebiehala kampaň „Týždeň boja
proti drogám”. Ako príprava na túto kampaň sa v mesiaci októ-
ber uskutočnila anketa, do ktorej sa zapojilo celkom 1732 základ-
ných a stredných škôl. Z výsledkov ankety vyberáme.

Skoro 95% škôl sa zúčastnilo v predošlých 3 rokoch na rôznych
protidrogových aktivitách, čo svedčí o uvedomení si závažnosti
problematiky. Približne to isté percento škôl malo názor, že orga-
nizovanie celoslovenských protidrogových kampaní je vhodná
forma boja proti drogám. Pre svoju činnosť v oblasti protidrogo-
vých aktivít školy najviac postrádajú kvalitných a termínovo
dostupných lektorov, a samozrejme potrebovali by viac finančných
zdrojov. Za najdôležitejšiu formu účasti štátu v boji proti drogám
školy označili podporu preventívnych programov pre deti a
mládež. Vytváranie protidrogového legislatívneho prostredia a
sprísnenie činnosti policajných zložiek a súdnictva boli hodnotené
za rovnako dôležité, ako finančná podpora protidrogových aktivít
a príprava odborníkov v boji proti drogám. Za menej dôležité bola
považovaná podpora programov liečby a resocializácie drogovo
závislých osôb. Môžeme teda vyvodiť názor, že školy obecne za
prvoradú považujú prevenciu. Ako hlavné dôvody, prečo mladí
ľudia siahajú po drogách, školy uviedli negatívny vplyv  rovesníc-
keho kolektívu, ako aj osobné problémy, konflikty v rodine, v škole
alebo na pracovisku. 

Skoro 80% škôl je zástancom postihov pre príležitostných a mla-
distvých užívateľov drog, čo je prejavom nízkej úrovne tolerancie
spoločnosti voči tejto vrstve obyvateľstva. Aj v tomto smere môžu
pomôcť podobné aktivity, akou bola kampaň „Týždeň boja proti
drogám”.

Do kampane sa zapojili aj školy nášho regiónu. Organizovaním
prednášok, anketami a rozdávaním informačných materiálov pri-
speli k zvýšeniu vedomostí mladých ľudí o problematike drog.

Tóth Rudolf

Týždeň boja proti drogámKábítószerellenes kampányhét

Ostrihom sa uchádza o titul Svetového dedičstva
Štátna plánovacia rada udelila vynikajúcu kvalifikáciu územné-

mu plánu mesta Ostrihom. Realizáciou veľkolepého plánu územ-
ného rozvoja sa Ostrihom môže stať súčasťou Svetového dedičstva.
Pri príprave nového územného plánu do dokumentov zabudovali
Program zveľaďovania, ktorý je zakotvený v cieloch samosprávy. Je
veľkým odborným úspechom, že štátna plánovacia rada tak vysoko
hodnotila vypracovaný územný plán, ktorý prihliada na ochranu
prírodných hodnôt a architektonických pamiatok. 

V budúcnosti sa návštevníci mesta môžu stretnúť „do zelene
umiestneným” Ostrihomom, ktorý dbá o ochranu životného pro-
stredia a oprávnene sa uchádza o titul Svetového dedičstva. V rámci
projektu sa plánuje zalesnenie, vybudovanie nových parkov, zelená
chodba na brehu Dunaja má poskytnúť možnosti zdravého využitia
voľného času, a Primaciálny ostrov bude obohatený o arborétum.

Ostrihomská Bazilika v ozdobnom osvetlení
Ostrihomská katedrála sa bude skvieť v ozdobnom osvetlení

podobne ako hrad. Povoľovací plán bol nedávno vypracovaný,
samospráva mieni investíciu uskutočniť z nadačných zdrojov.
Zastupiteľstvo sa rozhodlo, že podobne ako pri iných mestských
pamätihodnostiach vezme na seba náklady prevádzkovania.

Ostrihom sa mieni pripojiť k európskym dopravným uzlom
Členské štáty EÚ v roku 1997 v Helsinkách určili tie strategicky

dôležité dopravné (prepravné) trasy, ktoré sú podľa ich úsudku
nevyhnutné pre hospodársky rozvoj kontinentu.

Takzvané helsinské koridory majú prioritu oproti všetkým iným
predstavám, a predovšetkým tieto sú podporované z centrálnych
fondov rozvoja. Mestská samospráva vyčlenila 25 miliónov forintov
zo svojho budúcoročného rozpočtu ako spoluúčasť na vypracovanie
plánu tohoto  koridoru. 

Tlačový materiál samosprávy mesta Ostrihom (Preklad: Ági) 
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Ebben az évben lenne 125 éves. Móra Ferenc életében is a
legnépszerűbb magyar írók közé tartozott. Könyveit jó olvasni.
Gyönyörködtetik a lelket. Ha a szeretetreméltóság irodalmi ér-
ték, akkor Móra Ferenc helye a legelsők között van. És talán
nincs is még egy író, akinél ennyire elválaszthatatlan egységben
jelenik meg a derűs szelídség és a meg nem alkuvó, kemény fér-
fiasság. Alighanem ő az egyik legnagyobb magyar ifjúsági író.
És ez önmagában sem kevés. Halála pillanatától fogva nemzeti
klasszikus, méghozzá olyan klasszikus, akit nemcsak tisztelnek,
hanem széles körben olvasnak is. Mivel is ünnepelheti meg ezt
a jeles évfordulót méltóképpen egy iskola, mint azzal, hogy di-
ákjait is arra ösztönzi, ismerjék meg minél többen meséit, ver-
seit, történeteit. Legismertebb könyvét, a Kincskereső kisköd-
mönt dolgozta fel egy rendhagyó irodalmi napon közel három-
száz diák az Ady Endre Alapiskolában. A feladatok széles vá-
lasztékát készítették elő a pedagógusok számukra. Mindenki
választhatott kedvére. Legtöbben az irodalmi vetélkedőbe, illet-
ve a kincses-szótár megoldásába kapcsolódtak be. Az ifjúsági
regény alapján összeállított kézműves foglalkozások sokszínű-
sége minden résztvevőnek megnyerte tetszését. Megismerked-
tek az agyaggal, a nemezeléssel, bábok formájában keltették
életre a főszereplőket, készítettek mézeskalácsot, mozaikképet,
terveztek ködmönmintákat, malomházat. Az elkészült munkák-
ból kiállítás jött létre az iskola folyosóján. Örömmel állítottuk
ki városunk óvodásainak meseillusztrációit is, akik szintén csat-

lakoztak az író emlékét megidéző naphoz. A jól végzett munka
után bábelőadást láthattak, illetve csillagászati előadást hallhat-
tak tanulóink, melyek témájukban szintén szorosan kötődtek a
könyv tartalmához. Olvasni jó. Reméljük, ezzel a nappal is hoz-
zájárultunk ahhoz, hogy diákjainkban is megerősödjön ez a
gondolat. 

-HZs-

Az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában im-
már tizenkettedik alkalommal került megrendezésre az Ady
Napok rendezvénysorozata, amely ezúttal is sokrétű volt.

Tantárgyi versenyek, irodalmi vetélkedők, sportrendezvé-
nyek, kiállítások sokaságán vehettek részt a tanulók. Előadást
hallhattak a serdülőkori problémákról, az egészséges életmód-
ról, a személyiség fejlesztéséről, a természetvédelemről, a biz-
tonságos közlekedésről, az ön– és tűzvédelemről, a drogokról
és bűnmegelőzésről.

A Balassi– emlékév tiszteletére irodalmi összeállítást hallhat-
tak a diákok iskolatársaik tolmácsolásában, mellyel egyben kö-
szöntötték a rendezvényre érkező vendégeket is. Fodor Zsuzsa
igazgatónő külön köszöntötte a Komárom-Esztergom megyei
magyar tanárok küldöttségét, akikkel további szakmai kapcso-
latot szeretne fenntartani az iskola.

A folyosókon képzőművészeti kiállítás nyílt „Őszi fantázia”
címmel. Ugyanitt vásárlással egybekötött könyv– és ásványkiál-
lítást tekinthettek meg az érdeklődők. 

Teret kaptak a környék – Karva, Szőgyén, Bátorkeszi – szak-
iskolái is.  Bemutathatták intézményüket, de elsősorban az ott
elsajátítható szakmákra hívták fel a figyelmet. Nagy sikere volt
a virágkötőknek, kozmetikusoknak, fodrászoknak. Mindenki
megcsodálhatta a pincérek által elkészített ünnepi asztalteríté-
keket. Kipróbálhatták a marcipánfigurák készítését, díszítését;
ruhát tervezhettek, szabhattak, varrhattak. 

Nem maradhatott el idén sem a hagyományos tanár-diák fo-
cimeccs, de a kézilabdameccs és az ügyességi játékok is sikert
arattak. Az aerobic-maratonra 140 tanulónk nevezett be, amely
ez által igazi tömegsportrendezvénnyé vált.

Az alsó tagozat apróságainak a rendőrök és idomított kutyá-
ik, valamint a tűzoltók mutatták be érdekes munkájukat. Sike-
res volt a játszóház is, melyet a napközi nevelőnői vezettek az
iskola lakótelepi épületében.

Színházkedvelő diákjainknak nem mindennapi csemegében
volt részük. A Figurina Animációs Kisszínpad Grimm-meséket
mutatott be tárgyjátékok segítségével.

A három napig tartó rendezvény rendkívül gazdag program-
kínálatából mindenki választhatott kedvére.

-zs-

Rendhagyó emléknap

Ady Napok

Sok diákot vonzott az aerobic-maraton

A Figurina Bábszínház méltán aratott sikert

Gyermekfoglalkozások sokaságát élvezték a diákok
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Párkány város képviselőtestülete 2004. november 9-i ren-
des ülésén:

– feladatul adta a műszaki szolgáltató vállalat igazgatójá-
nak, hogy dolgozza ki a parkoló automaták működtetésének
rendjét a fizetett parkolókon. A jövő év tavaszától ugyanis
megváltozik az eddigi parkolási rendszert.

– jóváhagyta az 1/2005 sz. – a helyi ingatlanadókat meg-
határozó – kötelező érvényű rendeletét. Az új rendelet az
egyes ingatlanok esetében nem hoz lényeges emelést, kivéve
a lakások után fizetendő ingatlanadót.

– jóváhagyta a nem lakás célú ingatlanok bérleti díjának
2005. január 1-i hatállyal történő emelését. A vállalkozási
célokra használt ingatlanok bérleti díja eszerint a követke-
zőképpen módosul: 1700.– Sk/m2 – a Fő utcán, a Comenius
u. 1 alatt és a Szent Imre téren. A város többi részein ez
850,– Sk/m2 lesz, kivéve azokat az eseteket, ahol a bérleti
díj külön határozattal volt megszabva. Azon ingatlanok ese-
tében, amelyek árverés útján kerültek bérbeadásra és bérle-
ti díjuk meghaladja a fent említett összeget, az árverésen lét-
rejött bérleti díj marad érvényben. A bérleti díj emelése
azért vált indokolttá, mert erre évek óta nem került sor.
Egyben a testület feladatul adta a hivatalnak, hogy építse be
a rendeletbe, hogy a bérleti díj minden évben emelkedjen az
infláció mértékével.

– jóváhagyta a város 2005. évi költségvetésének sarokszá-
mait. Eszerint a saját bevételek és kiadások összege egyaránt
86.113 000.– koronát tesz ki. Az állami és egyéb források-
ból származó bevételek 146.562 000, míg a kiadások
152.750 000 koronát tesznek ki. A -6.188 000 korona kü-
lönbözetet az uniós pályázatok önrészének biztosítására
szánt hitelkeret összege teszi ki. Lapzártakor kaptuk a hírt,
hogy a város 30 millió koronát nyert az uniós fejlesztési pá-
lyázaton, amely a sétálóutca kiépítését célozza és további
7,5 milliót a szlovák alapiskola beruházási programjára,
amelyek megvalósítása jövőre esedékes.

– feladatul adta a hivatalnak, hogy hozza nyilvánosságra a
2005. évi költségvetés sarokszámait, hogy a város polgárai
megtehessék hozzá javaslataikat.

-jóváhagyta a városi vállalatok és intézmények költségve-
tésének sarokszámait a 2005 évre. Eszerint az egyes szubjek-
tumok a város költségvetéséből, illetve azon keresztül álla-
mi forrásokból az alábbi tételeket meríthetik: 

– jogalanyisággal rendelkező iskolák 56.598 000 Sk
– jogalanyisággal nem rendelkező óvodák 6.856 000 Sk
– lakáskezelő vállalat 6.109 000 Sk
– műszaki szolgáltató vállalat 10.168 000 Sk
– városi művelődési központ 3.351 000 Sk
– városi könyvtár 1.852 000 Sk
– Danubius mozi 1.310 0000 Sk
-jóváhagyta a Vadas Kft. 2005. évi beruházási tervét 40,5

millió korona felhasználásával az alábbi fejlesztésekre:
– új parkolókapacitások kiépítésére 15.700 000 Sk
– utak, közművesítés, tereprendezés 16.540 000 Sk
– pezsgőmedence bővítése 1.000 000 Sk
– bowling-pályák kiépítése 4.000 000 Sk
– laktanya tornatermének átalakítása – I. szakasz 

2.000 000 Sk
– zöldövezeti munkagépek és berendezések vásárlása

1.260 000 Sk
Összesen: 40.500 000 Sk
– elnapolta a Vadas Kft. 2005. évi költségvetés tervezeté-

nek és hitelfelvételének megvitatását
– tudomásul vette a lakáskezelő vállalatnál történt ellen-

őrzésről szóló jelentést. Az ellenőrzés eredményei láttán
több képviselő sem rejtette véka alá a cég igazgatójának
címzett kritikáját.

– tudomásul vette a hulladékelszállítási illeték befizetések
2003. évi ellenőrzéséről szóló jelentést.

– tudomásul vette a garázsépítések helyszíneinek kijelölé-
seiről szóló előterjesztést és feladatul adta a városi hivatal-
nak, hogy terjesszen elő a beruházó kiválasztására és a tel-
kek értékesítésére szóló javaslatot. A garázstelkek a Duna I
és a Teraszok II lakótelepek térségében lesznek.

– jutalmakat hagyott jóvá a polgármester és alpolgármes-
ter számára az április 1– szept. 30 között terjedő időszakra,
valamint a főellenőrnek a január 1 – szept. 30 közötti idő-
szakra.

– bizottságot hozott létre a közérdek védelmének felügye-
letére, melynek tagjai Belák Ádám, Ing. Oravetz Ferenc,
PhDr. Gerstner István, CSc. A bizottság a képviselők és a
polgármester vagyonbevallásait és tisztségeik esetleges ösz-
szeférhetetlenségét hivatott vizsgálni.

– feladatul adta a hivatalnak, hogy terjesszen elő javasla-
tot a Rakpart lakóövezetben történő lakásépítések beruhá-
zóinak kiválasztására és a közművesítés finanszírozásának
módjára

– 16.000.– korona rendkívüli egyszeri szociális segélyt
juttatott a párkányi gyermekotthonnak, karácsonyi ajándé-
kok vásárlására a gondozottak számára.

– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális,
művelődési és sportalapból az alábbi kérelmezők számára:

– szlovák alapiskola szülői tanácsa – olimpikonokkal való
találkozóra 2.500.– korona

– párkányi Gyermekotthon – karácsonyi minifoci bajnok-
ság díjaira 2.000.– korona

– Mozgássérültek 99.sz. szervezete – karácsonyi ünnep-
ségre 2.000.– korona

– TJ JUHCELPAP SE – karácsonyi kölyök focikupa díjaira
2.000.– korona

– Hársfa utcai óvoda szülői munkaköz. – „Családi örö-
mök” projektre 8.000.– korona

– Gyermekeinkért, Iskolánkért Polg. Társulás –  Ady Na-
pok rendezvényeire 8.000.– korona

– Spektrum Társulás – karácsonyi programokra
8.000.– korona

– Margaréta Vyšná és Gyűgyi László – drogellenes témájú
oktatófilm készítésére 8.000.– korona

Párkány város képviselőtestülete 2004. november 16-án a
Vadas Kft 2005. évi beruházási programcsomagjának újra-
tárgyalása céljából rendkívüli ülésén jött össze, amelyen:

– jóváhagyta a Vadas Kft. 75 milliós fejlesztési tervének
megvalósítását. Ezzel átértékelte az előző ülésen elfogadott
határozatát, amelynek értelmében a beruházási tervre mind-
össze 40,5 milliós keretösszeget szavazott meg. Az új hatá-
rozat a fent említett célok mellett lehetővé teszi további
szálláskapacitások kialakítását (42 apartman 120 férőhely-
lyel) a volt laktanya objektumaiban, amelyek már a jövő év-
ben rendelkezésre fognak állani, továbbá egy új ülőmeden-
ce kialakítását a fedett uszoda mellett. Egyben feladatul ad-
ta a Vadas Kft. igazgatójának, hogy a közbeszerzéseket kizá-
rólag nyilvános versenypályázatok útján bonyolítsa le, ame-
lyekbe a képviselőtestület tagjait is bevonja.

– 85 milliós hitelkeret felvételét hagyta jóvá az említett
beruházások megvalósítására 2017 végéig tartó futamidő-
vel.

– elutasította a Vadas Kft. 2005. évi költségvetés terveze-
tét

– a képviselők az ülésen úgy határoztak, hogy a rendkívü-
li ülésért fizetendő járandóságukat – betegségükből adódó
kezelési költségeik enyhítésére – Klimó Ákos és Kovács Kár-
oly kőhidgyarmati gyerekeknek adományozzák.

Az önkormányzat hírei
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Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 9. novem-
bra 2004: 

– uložilo riaditeľovi Technických služieb vypracovať návrh
na prevádzkovanie parkovacích automatov, ktoré majú byť
umiestnené na platených parkoviskách mesta. Od budúcej jari
totiž doterajší systém bude vystriedaný na novým.

– schválilo všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrovo č.
1/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane z  nehnu-
teľnosti na rok 2005. Nové VZN v jednotlivých druhoch daní
zásadné zvýšenie – okrem bytov – nebude znamenať.

– schválilo s platnosťou od 1.1.2005 stanovenie sadzby roč-
ného nájomného za nebytové priestory nasledovne: 1.700,–
Sk/m2 podlahovej plochy na uliciach Hlavná, Komenského č.
1, Nám. Sv. Imricha.– Na ostatných lokalitách mesta to bude
850,– Sk/m2, okrem prípadov u ktorých nájomné bolo stano-
vené osobitným uznesením. U nebytových priestorov, u kto-
rých bol prenájom vykonaný formou dražby a táto sadzba pre-
vyšuje sumu navrhovanej úpravy, sa ponecháva prenájom
nebytových priestorov vo výške za ktorú boli dražené. Zvýšenie
sadzieb bolo dôvodné, nakoľko sa už roky nezvyšovali. Zároveň
uložilo MsÚ vypracovať návrh novelizácie VZN č. 6/95 s tým,
že pri stanovení  nájomného sa odteraz každoročne zabuduje
miera inflácie.

– schválilo smerné čísla rozpočtu mesta na rok 2005. Podľa
toho vlastné rozpočtové príjmy i  rozpočtové výdavky činia
86.113 tis. Sk. Mimorozpočtové príjmy tvoria čiastku 146.562
tis. Sk, kým mimorozpočtové výdavky 152.750 tis. Sk. Rozdiel,
t.j. – 6.188 tis. Sk je krátkodobý úver na kofinancovanie pro-
jektov EÚ. V čase uzávierky sme dostali informáciu, že mesto
získalo 30 miliónový balík z rozvojového fondu EU na výstav-
bu centrálnej mestskej zóny a ďalších 7,5 miliónov na investič-
ný program slovenskej základnej školy, takže realizácia týchto
programov v budúcom roku nabieha.

– uložilo MsÚ zabezpečiť zverejnenie smerných čísiel rozpoč-
tu mesta na rok 2005 obvyklým spôsobom, aby sa k nim mohli
obyvatelia vyjadriť.

– schválilo smerné čísla – návrhy rozpočtov mestských pod-
nikov a ustanovizní na r. 2005 s tým, že na svoju činnosť z
mestského rozpočtu, resp. cez mestský rozpočet zo štátneho
rozpočtu môžu čerpať nasledovné finančné čiastky:

– školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
56.598 tis. Sk

– materské školy bez právnej subjektivity 6.856 tis. Sk
– Bytový podnik mesta: 6.109 tis. Sk
– Technické služby mesta 10.168 tis. Sk
– Mestské kultúrne stredisko 3.351 tis. Sk
– Mestská knižnica 1.852 tis. Sk
– Kino Danubius 1.310 tis. Sk-
– schválilo investičný balík Vadaš s.r.o. na r. 2005 vo výške

40.500 tis. Sk na nasledovné investície:
– výstavba parkoviska a nová parkovacia plocha

15.700 tis. Sk
– cesty, inžinierske siete nového areálu, terénne úpravy

16.540 tis. Sk
– rozšírenie kapacity bazéna s perličkovou  masážou

1.000 tis. Sk
– zriadenie bowling-centra 4.000 tis. Sk
– I. etapa rekonštrukcie telocvične 2.000 tis. Sk
– nákup strojov na udržiavanie zel. plôch a prístrojov na

recepcie 1.260 tis. Sk
Celkom 40.500 tis. Sk
-odročilo prejednanie rozpočtu Vadaš s.r.o. na rok 2005 a

návrh na prijatie úveru na realizáciu Investičného balíka 2005.
– zobralo na vedomie správu o kontrole na bytovom podni-

ku, ktorej výsledky vyvolali mnohé negatívne ohlasy zo strany
poslancov, ktoré adresovali riaditeľovi podniku.

– zobralo na vedomie správu z vykonanej následnej kontroly
o zaplatení miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňo-
vanie komunálneho odpadu za rok 2003. 

– zobralo na vedomie návrh lokalít pre výstavbu garáží a
zároveň uložilo MsÚ predložiť návrh na spôsob výberu investo-
ra a predaja pozemkov. Výstavba garáží sa plánuje v lokalitách
sídlisk Dunaj I a Terasy II.

– schválilo odmeny primátorovi mesta a zástupcovi primáto-
ra mesta za obdobie od 1.4 – 30.9.2004 a vyplatenie odmeny
hlavnému kontrolórovi mesta za obdobie od 1.1.-30.9.2004. 

– zriadilo komisiu pre ochranu verejného záujmu v nasledov-
nom zložení: Ádám Belák, Ing. František Oravetz, PhDr. Štefan
Gerstner, CSc. Komisia bude pôsobiť v zmysle ústavného záko-
na a bude skúmať majetkové priznania a nezlučiteľnosť výkonu
funkcií poslancov MZ a primátora mesta.

– uložilo MsÚ predložiť návrh na spôsob výberu investora na
výstavbu bytových domov v lokalite Nábrežie a návrh na spô-
sob financovania infraštruktúry.

– schválilo zrušenie Materskej školy na Železničnom rade č.
1, dňom 1.11.2004 na základe rozhodnutia Ministerstva škol-
stva.

– schválilo mimoriadnu dávku sociálnej pomoci pre Detský
domov Štúrovo vo výške 16.000,– Sk na poskytnutie vianoč-
ných darčekov deťom – obyvateľom domova.

– schválilo poskytnutie finančného príspevku z fondu kultú-
ry, vzdelávania a športu pre nasledovných žiadateľov:

– Rodičovské združenie pri ZŠ v Štúrove na  „Besedu s olym-
pionikmi” 2.500,-Sk 

– Detský domov v Štúrove – na Vianočný minifutbalový tur-
naj – na ceny. 2.000-Sk

– ZO ZŤP a vozíčkarov – na „Vianočné posedenie pri jedlič-
ke” 2.000,-Sk

– TJ JUHCELPAP – na „Futbalový turnaj mladších žiakov”
na ceny. 2.000,-Sk

– Združenie rodičov pri MŠ Lipová – na projekt „Radosť v
rodine”. 7.000,-Sk

– Občianske združenie „Pre naše deti, pre našu školu” – na
projekt „ADY NAPOK” 8.000,-Sk

– Záujmové združenie SPEKTRUM – na projekt „Vianoce
2004” 8.000,-Sk

– Margaréta Vyšná a Laco Gyűgyi – na „Filmový dokument
s protidrogovou tematikou” 8.000,-Sk

Mestské zastupiteľstvo sa zišlo 16. novembra na mimoriad-
nom zasadnutí za účelom opätovného prerokovania investič-
ného balíka Vadaš s.r.o. na rok 2005:

– schválilo realizáciu Investičného balíka vo výške 75 mil. Sk.
Tým prehodnotilo svoje predchádzajúce rozhodnutie zo dňa
6.11.2004, ktorým na investície schválilo len 40,5 milióna Sk.
Prehodnotené uznesenie – popri horeuvedených investíciách
umožňuje aj vytvorenie ďalších ubytovacích kapacít (42 apart-
mánov s kapacitou 120 lôžok), v objektoch bývalých kasární,
ktoré majú byť k dispozícii už na nastávajúcu sezónu, ďalej
výstavbu nového sedacieho bazénu pri krytej plavárni. Zároveň
uložilo uskutočniť obstaranie stavebných investícií výlučne for-
mou verejnej obchodnej súťaže s tým, že konateľ do obstaráva-
cieho procesu zapojí a do vyhodnocovacej komisie vymenuje i
poslancov MZ. 

– schválilo pre Vadaš s.r.o. prijatie investičného úveru vo
výške 85 mil. Sk  na realizáciu Investičného balíka 2005, so
splatnosťou do 31.10.2017. 

– zamietlo návrh rozpočtu Vadaš s.r.o. na rok 2005.
– na zasadnutí sa poslanci rozhodli, že odmenu, ktorá im pri-

náleží za mimoriadne zasadnutie MZ darujú dvom chorým
deťom – Ákosovi Klimovi a Karolovi Kovácsovi z Kamenného
Mostu, na zmiernenie nákladov ich ličenia.

Správy mestského zastupiteľstva
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November 18-án a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás szer-
vezésében – neves előadók és művészek közreműködésével – nagy-
szabású Balassi Emlékkonferencia zajlott a helyi Thermal szálló-
ban. A társulás által szervezett októberi Balassi Emléktúra után ez
volt a Balassi Emlékév másik figyelemreméltó eseménye Párkány-
ban. Az emléktúra a felvidéki Balassi emlékhelyeket (Zólyom,
Hibbe, Kékkő) és Krakkót célozta meg. Az emléktúra résztvevőit
elkísérte Szarka Gyula, a Ghymes Zenekar vezetője és Kőrösi Ró-
bert, akik az egyes helyszíneken megzenésített Balassi-versekkel
kedveskedtek a túracsoportnak. A két rendezvény megvalósulását
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Esztergom Város
Önkormányzata, valamint a Csehországi és Szlovákiai Magyar
Kultúráért Alapítvány támogatták. 

Az emlékkonferencia Balassi korát, szellemét és munkásságát
megidéző előadássorozattal kezdődött. Délután Horváth István, a
Balassa Múzeum igazgatója kalauzolásával egy tanulságos esztergo-
mi honismereti sétával folytatódott, majd este egy zenei-irodalmi
műsorral zárult.

Az esztergomi önkormányzat képviseletében Koditek Pál köszön-
tötte a konferencia résztvevőit és tájékoztatta az egybegyűlteket a
Balassi Emlékév esztergomi rendezvényeiről. Az előadók között
olyan neves Balassi kutatókat köszönthettünk, mint Kőszegi Péter
(Balassi Erdélyben), Dr. Pifkó Péter (Főúri magatartásformák Balas-
si életében), Ujváry Gábor (Balassi utóélete), Várkonyi Gábor (Ba-
lassi és a török elleni háború előkészítése), Leel Őssy Lóránt (Balas-
si pszichobiográfiája) és Jókai Anna (Az egyén és közösség gondja
Balassi költészetében). Az előadók felidézték a magyar líra első ki-
emelkedő poétájának érdemeit, sorsfordulóit és személyiségének je-
gyeit. Az elhangzottakból kiviláglott, hogy az egyik leggazdagabb
magyar főúri család sarjának életútját egyaránt meghatározta nevel-
tetése (nevelője Bornemissza Péter református prédikátor), az apja
révén örökölt indulatos, perlekedő, ellentmondásos természete, a
16. század politikai és társadalmi viszonyai, a mai felfogás szerinti
erkölcsi normákra olykor fittyet hányó életvitele, Losonci Annához

fűződő beteljesületlen szerelme és gyámja, apai nagybátyja pálfordu-
lása, aki apja halála után Balassit csaknem teljesen kiforgatta vagyo-
nából. Önként vállalt lengyelországi száműzetése után a megkesere-
dett poéta 1594. májusában részt vesz Esztergom ostromában és
május 19-én szerez halálos sebet a Víziváros falánál.

Az előadók közül talán Jókai Anna gondolatai nyűgözték le legin-
kább a hallgatóságot. A neves írónő, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság
elnöke Balassi irodalmunkban betöltött szerepét méltatta. A nagy sa-
sok előtti sasnak nevezte őt, aki nélkül, nem lett volna Adynk, Ba-
bitsunk, Németh Lászlónk és a többi nagy írózsenink. Hite szerint
semmi sem lenne olyan nedvdús a magyar lírában Balassi Bálint nél-
kül. Szerinte egy költőnek nem hagymázas vágyálmokat kell közöl-
nie, hanem – ahogy azt ő és később Ady is tették – elsősorban a nem-
zet és haza sorskérdéseit kell művészi fokon versbe öntenie, emellett
teret adni saját vívódásainak és megfogalmazni a lélek fájdalmát is.
Mind Balassi, mind Ady szentül hitték, hogy küldetésük van nemze-
tük felemelkedése tekintetében. Jókai Anna érdekes párhuzamot
vont a két költő alkata és sorsa között. Mindkettőnek voltak zakla-
tott szerelmi kapcsolatai, Istennel való „perlekedései”, s mindkettő
fiatalon – Balassi 40 évesen, Ady 41 éves korában – halt meg.

A magyar líra megteremtőjét erkölcsi botlásai miatt el lehet ma-
rasztalni, de irodalmi alkotásai révén a legnagyobbak között a helye.
Költészete nem véletlenül kötelező tananyag, érettségi tétel az isko-
lákban. Jókai Anna szerint a drága jó Balassi Bálint életében sok
mindennel kupeckedett, de a hazájával soha.

Horváth Istvánnak köszönhetően élményszerű honismereti sétá-
ban volt része annak a néhány tucat érdeklődőnek, aki a borongós
idő ellenére Balassi Bálint nyomába eredve látogatta meg a költő
sorsához kapcsolódó esztergomi emlékhelyeket. Horváth István el-
beszélésének nyomán lelki szemeink előtt rajzolódott ki Esztergom
négy középkori erődje: a vár, a várhegy lábánál megbúvó Víziváros,
a Szent Tamás hegyen kialakított palánk, a Királyváros és Kakath
vára, a Víziváros ostroma, a  Pálffy Miklós vezette végzetes roham,

amelyben Balassi Bálint és mintegy 200 társa kapott halálos sebet. A
honismereti séta résztvevői megkoszorúzták a költő szobrát (Dózsa
Farkas András alkotását) és a Víziváros falára függesztett emléktáb-
láját (a párkányi Németh László és Nagy János alkotását). Lélekben
gazdagodva és számos történeti adattal felvértezve jöttünk vissza a
párkányi Thermal szállóba, ahol a rendezvény záróakkordjaként a
budapesti Vagantes Trió és Szabó András versmondó műsorát élvez-
hettük. Tolmácsolásukban Balassi Bálint megzenésített versei és a
16. század zenéje, költészete nyújtott maradandó élményt. A mint-
egy hetven résztvevő egy rendkívül jól szervezett és színvonalas Ba-
lassi emlékkonferencián vehetett részt Párkányban. A költő életének
és életművének méltatása során számos olyan izgalmas adat került
napvilágra, amelyet hiába keresnénk a tankönyvekben. Azon túl te-
hát, hogy Balassi Bálint születésének 450., halálának pedig 410. év-
fordulója alkalmából fejet hajtottunk a nagy poéta és hazafi előtt, a
konferencia hozzájárult kultusza ápolásához.

– O –, Foto: Himmler

Balassi Emlékév Párkányban

Jókai Anna előadása sokakat meghatott

A Vagentes Trió

A Balassi Emléktúra résztvevői Krakkóban
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Bratislavská firma Lampl – Consulting nedávno uskutočnila socio-
logický prieskum o úlohe štúrovskej nákladnej kompy a priemyselnej
zóny z pohľadu zníženia nezamestnanosti v regióne. V krátkosti uve-
rejňujeme podstatné konklúzie tohoto prieskumu.

V štúrovskom regióne je nezamestnanosť v priemere o 10% vyššia ako
je slovenský priemer. Znamená to približne 3500 práceschopných ľudí.
Na Slovensku je približne pol milióna nezamestnaných, t.j. asi 19%
obyvateľstva. V štúrovskom regióne sú ale obce, kde miera nezamestna-
nosti presahuje 30%.) Vytvorenie priemyselnej zóny sa týka asi polovi-
ce obyvateľov regiónu, teda asi 16 tisíc ľudí. V 23 obciach regiónu
odborne kvalifikovaní robotníci činia 48% nezamestnaných, kým ľudia
so základným vzdelaním asi tretinu. Zvyšnú tretinu tvoria maturanti, z
nich dve tretiny získali maturitu na stredných odborných školách.

Či ich kvalifikačné predpoklady zodpovedajú očakávaniam, alebo
bude potrebná rekvalifikácia, vyjde najavo len v prípade ozrejmenia
potrieb firiem, ktoré do plánovanej priemyselnej zóny prídu. Autorka
prieskumu na základe pohovorov a ankety hľadala odpoveď aj na otáz-
ku, aký je vzťah obyvateľov k nákladnej kompe a priemyselnému parku.
Väčšina opýtaných nákladnú kompu a priemyselnú zónu považuje za
dôležitú. Obidva plány sú pre nich pozitívnym znamením. Väčšina res-
pondentov je tej mienky, že plánované investície by prospeli predovšet-
kým mladým, resp. strednej generácii, a vo výhode by boli nezamestna-
ní so stredným vzdelaním. Väčšinou by dali prednosť menším firmám
spracovávateľského a potravinárenského priemyslu. Multinacionálne
firmy by privítali len v krajnom prípade. V ich odmietavých postojoch
zohráva rolu strach od závislosti a neistej budúcnosti. Okrem toho mul-
tinacionálny podnik môže hocikedy stiahnuť roletu a odísť niekam na
východ, kde je pracovná sila ešte lacnejšia. Väčšina opýtaných je
ohľadom vytvorenia priemyselnej zóny skeptická. Ich skepsa sa najčas-
tejšia prejavuje v nasledovných názoroch:

– štát nemá záujem na rozvoji oblastí obývaných obyvateľmi maďar-
skej národnosti. 

– chýba účinný lobing, priemyselná zóna nie je témou pre SMK.
Darmo je v SMK niekoľko takých ľudí, ktorí by vec podporovali, keď
ostatní sú proti, alebo táto záležitosť je im ľahostajná. – konflikt záuj-
mov na miestnej úrovni – vedenie mesta je neschopné, inak nových
zamestnávateľov najradšej usmerňuje do nevyužitých priestorov celu-
lózky. Racionálne kalkulujúci podnikateľ však tam nepôjde, kvôli vyso-
kým režijným nákladom. Iní zamestnávatelia nechcú priemyselnú zónu,
lebo sa obávajú konkurencie, a majitelia pozemkov by – na žilinský spô-
sob – zvýšili ceny pozemkov.

– nedostatok financií – je zaujímavé, že respondenti väčšinou nevidia
problém v zaobstaraní financií, skôr vo vyššie uvedených ťažkostiach.
Termín zriadenia nákladnej kompy a vytvorenia priemyselnej zóny
väčšina opýtaných vidí v horizonte 5-10 rokov. Najviac pesimisticky
naladení sú dlhodobo nezamestnaní. Oni vytvoreniu štúrovskej alebo
obidskej priemyselnej zóny nedôverujú vôbec.

Autor týchto riadkov nesúhlasí s týmto názorom. Samospráva mesta
totiž nechala vypracovať za nemalé peniaze realizačnú štúdiu investície.
Vo volebnom programe SMK, ako i primátora má zriadenie priemysel-
ného parku prioritné miesto. Je inou otázkou, že vo veci získania vhod-
ných pozemkov sa nepodarilo dohodnúť s vedením celulózky. Podľa
pôvodných predstáv priemyselný park by totiž bol vytvorený na 20 hek-
tárovom pozemku celulózky a na priľahlom 24 hektárovom poľnohos-
podárskom pozemku. Nakoľko sa „obchod” s celulózkou neuskutočnil,
štúrovské mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2003 svojim uznesením
podporil iniciatívu zriadenia priemyselného parku v obidskom chotári.
Momentálne to vyzerá tak, že v obidskom katastri je výstavba priemy-
selného parku reálnejšia.

OF (Preklad: Lukács Zs.)

A pozsonyi Lampl-Consulting cég nemrégiben szociológiai tanul-
mányt készített a párkányi teherkomp és ipari park szerepéről a párká-
nyi körzetet sújtó magas munkanélküliség csökkentése szempontjából.
Az alábbiakban e felmérés lényegesebb következtetéseit tesszük közzé.

A párkányi régióban a szlovákiai átlagot mintegy tíz százalékkal meg-
haladó munkanélküliséget jegyeznek, ami mintegy 3500 foglalkoztat-
ható szabad munkaerőt jelent. Szlovákiában egyébként közel félmillió
munkanélkülit tartanak nyilván, ami nagyjából 19 százalékos munka-
nélküliségnek felel meg. Párkány vonzáskörzetében viszont vannak
olyan települések, ahol ez a szám eléri, sőt esetenként meghaladja a 30
százalékot. A Párkány vagy Ebed határában létesítendő ipari park a ré-
gió lakosainak csaknem felét, hozzávetőleg 16 ezer embert érintene. Az
iskolai végzettség szempontjából a körzet 23 a szakmunkás képesítésű-
ek a munkanélküliek 48 százalékát, míg az általános iskolát végzettek a
munkanélküliek egyharmadát képezik. A fennmaradó hányadot érett-
ségizett személyek alkotják, akiknek kétharmada szakközépiskolában
érettségizett, s csupán 51 személynek van felsőfokú képzettsége. S hogy
a körzetben található munkaerő megfelel-e a szükségleteknek, vagy egy
részüket át kellene-e képezni, ez csak a munkaadók megjelenése, konk-
rét igényeik megfogalmazása esetén derülne ki. A szerző fókuszcsopor-
tos beszélgetések és egy ankét kapcsán arra is választ keresett, hogy a
régió lakossága miképpen viszonyul a létesítendő teherkomphoz és ipa-
ri parkhoz. A megkérdezettek túlnyomó többsége fontosnak tartaná a
teherkomp beindítását és egy ipari park létesítését. Az interjúalanyok
zöme egybehangzóan úgy véli, hogy a befektetés elsősorban a fiatalok-
nak és középkorúaknak, továbbá a középfokú iskolai végzettséggel ren-
delkezőknek nyújthatna munkalehetőséget. Az interjúalanyok legtöbb-
je szerint sok kis céget kellene ide telepíteni, elsősorban mezőgazdasá-
gi feldolgozóipari és élelmiszeripari cégeket. Multinacionális vállalatot
csak végső esetben fogadnának el. Elutasító magatartásukban szerepet
játszik a kiszolgáltatottságtól és a bizonytalan jövőtől való félelem.  To-
vábbá egy multinacionális vállalat bármikor bezárhatja a boltot, össze-
pakolhat, keletebbre telepedhet, mert ott még olcsóbb a munkaerő.

Az interjúalanyok zöme szkeptikus a teherkomp és az ipari park lé-
tesítését illetően. Borúlátásuk legtöbbször a következő véleményekben
nyilvánul meg:

– az államnak nem érdeke a magyarlakta vidékek fejlesztése.
– nincs megfelelő lobbi – a párkányi ipari park nem téma az MKP

számára. Az MKP-ban hiába van egy-két ember, aki úgy gondolja, hogy
a délvidékre is jó lenne lehozni valamit, ha a többiek ellene vannak,
vagy egyszerűen nem támogatják.

– a helyi érdekellentétek – a városvezetés egyrészt tehetetlen, más-
részt az új munkaadókat szívesebben telepítené be a papírgyár kihasz-
nálatlan csarnokaiba. Racionálisan kalkuláló vállalkozó azonban oda
nem akar bevonulni a nagy rezsiköltségek miatt. Továbbá más munkál-
tatók nem akarják, hogy legyen ipari park, mert tartanak a versenyhely-
zettől, a földtulajdonosok pedig zsolnai mintára felvernék az árakat.

– pénzhiány – érdekes módon a megkérdezettek sokkal kevésbé lát-
ják problematikusnak a pénz előteremtését, mint az előzőleg ismerte-
tett akadályok leküzdését. A konkrét idősíkban gondolkozók öt-tíz év
múlva tartják reálisnak az ipari park megvalósítását. Az abszolút pesz-
szimisták – akik már több éve munkanélküliek – egyáltalán nem hisz-
nek a párkányi vagy ebedi ipari park létrejöttében.

E sorok írója nem ért egyet ezzel a megállapítással. Az önkormányzat
nem kevés pénzért tervezetet készíttetett a beruházással kapcsolatban.
Emellett mind a polgármester, mind a helyi MKP választási programjá-
ban prioritást élvez az ipari park létesítése. Más kérdés, hogy a papír-
gyár vezetésével telekvásárlás ügyben nem sikerült dűlőre jutni. Az ere-
deti elképzelés szerint ugyanis részben mintegy 20 hektárnyi papírgyári
telken, illetve a szomszédos 24 hektárnyi mezőgazdasági hasznosítású
területen került volna sor az ipari park kialakítására. Miután a gyár ve-
zetésével nem jött össze az „üzlet”, a  párkányi képviselőtestület még
2003-ban szándéknyilatkozatban biztosította támogatásáról az ebedi
ipari park kezdeményezőit. Jelenleg úgy tűnik, hogy nagyobb esély van
arra, hogy az ebedi kataszterben épüljön fel a térség ipari parkja. 

(O)

Szociológiai tanulmány a teherkompról és ipari parkról

Sociologická štúdia o nákladnej kompe a priemyselnej zóne
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A VMK műsora
GHYMES karácsonyi élő koncert

2004.december 12 (vasárnap) 18.00

a párkányi kultúrházban

Belépő: 180.-Sk

SZILVESZTER 2004

A PÁRKÁNYI  KULTÚRHÁZBAN

Szabad-e bejönni ide betlehemmel? 

KALÁKA – karácsonyi koncert

SZALKA – r.k. templom

2004. december 26 (vasárnap) – 16.00

A belépés ingyenes

AT-REALITY realitná kancelária

ingatlaniroda

– poskytovanie kompletných služieb pri realizácii 
obchodu s nehnuteľnosťami

– sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu
nehnuteľností

– kompletný servis pri prevode nehnuteľností
– výhodná provízia
– bez registračného poplatku
– serióznosť a profesionalita

– ingatlanközvetítéssel kapcsolatos teljes körű szolgáltatás
– eladás, vétel, bérlet közvetítés
– teljes körű szolgáltatás ingatlanok átruházásához
– előnyös részesedés
– regisztrációs illeték nélkül
– szakszerű és megbízható ügyintézés

Dňa 16. novembra sa uskutočnilo podujatie „Deň zdravia”
usporiadané našou organizáciou. Pretože stále viac ľudí – medzi
nimi aj deti – má rôzne zdravotné problémy, rozhodli sme sa
pomôcť im aj takýmto spôsobom. Znamená to osloviť firmy
zaoberajúce sa prezentáciou najnovších trendov v oblasti zdravia,
prevencie zdravia, rozličných potravinových výrobkov, diety,
podporných prostriedkov a diagnostiky. Uskutočnili sa aj pred-
nášky odborníkov a lekárov, špecialistov na výživu, a na alterna-
tívne spôsoby liečby a udržania zdravia. Pre telesne postihnutých
sa prezentovala asociácia, ktorá podávala informácie o prestavbe
motorových vozidiel na ručné riadenie, schodolezoch, schodisko-
vých a zdvíhacích plošinách. Okrem toho sme ponúkli aj propa-
gačný materiál firmy Ares. Teda snažili sme poskytnúť pomoc vo
výbere možností, ktoré sa ponúkajú, ale mnohým sú neznáme.
Oslovili sme vyše sto firiem a podnikov, medzi nimi  aj firmy z
nášho okolia. Smutne konštatujeme, že tie najbližšie sa nám
neohlásili, čo asi znamená že nemajú záujem podávať informácie
o svojich výrobkoch ľuďom, ktorí by ich potrebovali. 

Aj touto cestou ďakujeme všetkým prezentujúcim sa firmám,
že pri nákupoch a službách poskytli zľavu až do 50% pre členov
našej organizácie, a to napriek tomu, že pracujú s veľkoobchod-
nými cenami. Popritom pri informácii o ich výrobkoch ponúkli
vzorky, ochutnávku. Zástupcovia firmy Avon bezplatne zabez-
pečili kozmetické úpravy a poradenstvo, Energy Štúrovo zdarma
poskytla diagnostiku, čo ľudia aj využili. Návštevníci si mohli
vyskúšať tajomný účinok pyramíd, a mohli vniknúť do tajov
numerológie. Každú hodinu sa ťahala tombola zostavená z darov
prezentujúcich sa firiem.

Ľudia, ktorý sa podujatia zúčastnili, odchádzali spokojní.
Ďakujeme im za slová uznania. Máme dobrý pocit z toho, že sme
im mohli pomôcť.  

Naše poďakovanie patrí mestskému kultúrnemu stredisku,
obchodu Protex za rozmnožovanie letákov a plagátov, združenej
strednej škole za výpomoc žiakov pri organizovaní, firmám
Kappa a Jednota za finančný dar, Rádiu N, maďarským médiám
za bezplatné zaradenie do kultúrnej vložky. S trpkosťou však
konštatujeme, že na TIK nebol zaradený oznam o podujatí,
napriek ich prísľubu a dodaného materiálu. 

Anna Neumannová 

Správy ZO SZTP a SZPCCH Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet minden kedves

rokonnak, volt munkatársnak, barátnak,
utcabelinek, a református egyház 

gyülekezetének és énekkarának, hogy 
2004. október 26-án elkísérték utolsó útjára

drága halottunkat, a szeretett férjet, 
édesapát, nagyapát, dédnagypapát, testvért,

a 74. életévében elhunyt
DEMINGER BÉLÁT

Köszönjük a sok koszorút, virágot, a vigasztaló szavakat, 

amellyel enyhítették fájdalmunkat.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondunk köszönetet 

minden kedves rokonnak, munkatársnak és
lakótársnak, a falubelieknek és 

mindazoknak, akik elkisérték utolsó 
útjára a nánai temetőbe

PINTÉR BÉLÁT
és részvételükkel, koszorúikkal, vigasztaló

szavaikkal próbálták enyhíteni 
mély fájdalmunkat.

Megemlékezés
Koporsó bezárta szerető szívedet,
Nem látjuk már többé mosolygó szemed.
Fáj a szívünk, mert minket itt hagytál,
Búcsú nélkül elaludtál.
Végleg elmentél hosszú utadra,
Hangod nem halljuk többé már soha.
Fájó szívünk felzokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk téged.

A gyászoló család

Mély fájdalommal emlékezünk drága jó halottunkra

KRIZSÁN IMRÉRE

akinek szerető szíve 2002. november  23-án szűnt meg dobogni.

Emlékét örökké szívében őrzi lánya Erika, 

veje Laci és unokája Monika
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December 2004 december

K i n o  –  M o z i

1. Superstar

2.-3. Silný Kafe (Kaisa Elramly,Hana Maciuchová, Jiří Lábus)

4.-5. Večný svit nepoškvrnenej mysle (Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood)

7.-8. Horem pádem (Petr Forman, Jan Tříska, Ingrid Timková)

9.-10 Mobil (Kim Basinger, Chris Evans)

11.-12. Môj sused zabijak 2 (Bruce Willis, Matthew Perry)

13. Dni maďarského filmu – Magyar Filmnapok: ARGO (Mucsi Zoltán, Csuja Imre,
Oszter Sándor) – aj o 17.00 órakor is!

14. Filmostrada: Ruská archa

15. Non Plus Ultras

16.-17. Otcom na plný úväzok (Ben Affleck, Jennifer Lopez, Liv Tyler, Jason Biggs)

18.-19. Denní princeznej 2: Kráľovstvo v ohrození (Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector
Elizondo)

20. Dni maďarského filmu – Magyar filmnapok: MIX (Rudolf Péter, Kulka János, Gryllus
Dorka) – aj o 17.00 órakor is!

21. Vyháňač diabla – Počiatok (Stellen Skarsgárd, Izabelle Scorupco)

22-23. Monštrum (Charlize Theron, Christina Ricci)

28-29-30. Bridges Jones: S rozumom v koncoch (Renné Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth)

Pripravujeme v januári – Januári előzetes:

Príbeh žraloka, Votrelec vs. predátor, Rodinka úžasných, Polárny expres, Dannyho 12-ka

Ingyenes regisztráció Registrácia zdarma
Ajándék Darček
Kis mintacsomag Malý vzorkový balíček

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete

Zmena programu vyhradená!!!
Testvérlapunk/Partnerské noviny: Esztergom és Vidéke

Főszerkesztő/Šéfredaktor: Bencze Cs. Attila

Premiéra mesiaca

VEČNÝ SVIT NEPOŠKVRNENEJ MYSLE (USA
2004)

Réžia: Michel Gondry, Hrajú: Jim Carrey, Kate
Winslet, Elijah Wood

V netradičnej love story z pera novátorského scenáristu
Charlieho Kaufmana (V koži Johna Malkovicha, Zlez zo
stromu) sa hlavní hrdinovia Joel a Clementine rozhodnú
dať si vymazať zo svojej pamäte spomienky na vzájomný,
nie práve vydarený milostný vzťah. Chcú ale skutočne
prísť o pamiatku na toho druhého? Priniesla by ľudstvu
úžitok možnosť rozhodovať bez obmedzenia o tom, koho
si v mysli uchováme a koho nie? Doposiaľ najlepší
Kaufmanov film ponúka návštevníkom kina okrem exkur-
zie do mozgových závitov vynikajúcich hercov v hlavných
úlohách aj neopakovateľné herecké výkony vedľajších
postáv v podaní Elijaha Wooda (nezabudnuteľný Frodo z
Pána prsteňov), Kirsten Dunstovej a Marka Ruffala.

Sequel

DENNÍK BRIDGET JONESOVEJ 2 (VB 2004)
Réžia: Beeban Kidron, Hrajú: Renee Zellweger, Colin

Firth, Hugh Grant
Neohrabaná, trapasy priťahujúca Bridget, reportérka

televíznych správ, sa vracia na plátna našich kín v
pokračovaní filmového hitu Denník Bridget Jonesovej. Jej
druhý príbeh začína práve tam,  kde prvý skončil. Chvíľky
šťastia po boku Marka Darcyho sa začínajú komplikovať
typicky pre Bridget. Na obzore je „dlhonohé nebezpečen-
stvo” z Markovej kancelárie a v zálohe čaká bývalý šéf,
skúsený dobyvateľ ženských sŕdc, Daniel.

Pre náročných: FILMOSTRADA

RUSKÁ ARCHA (Rusko, Nemecko 2002)
Réžia: Alexander Sokurov, Hrajú: Sergej Drejden,

Natalia Nikulenková
Originálny film „na jedno nadýchnutie” nakrútený jedi-

ným záberom bez strihu zachytáva viac ako 300 rokov rus-
kej pohnutej a na udalosti bohatej histórie. Sprevádza hlav-
ného hrdinu markíza de Custinea petrohradskou
Ermitážou, kde stretáva historické postavy, s ktorými medi-
tuje o vzťahoch Ruska a Európy. Zaujímavým je určite aj
fakt, že vo filme účinkuje vyše 2000 hercov.

Dni maďarského filmu

ARGO (2004)
Réžia: Árpa Attila, Hrajú: Mucsi Zoltán, Csuja Imre,

Kovács Lajos, Oszter Sándor 
Pôvodná akčná komédia o troch zlodejoch historických

pokladov, ktorí sa tento raz zamerali na nájdenie vzácneho
pokladu z čias Rímskej ríše ukrytého v Karpatskej kotline.
Film je plný napätia a nečakaných zvratov, sympatický ori-
ginálnymi vtipnými replikami osobitého zlodejského žargó-
nu.

MIX (2003)
Réžia: Steven Lovy, Hrajú: Rudolf Péter, Kulka János,

Gryllus Dorka, Alex Weed
Na pozadí pestrého „mixu” čardášu s technom, klasickej

hudby s retrom, sexu s mafiou, drog s kriminalitou prechá-
dza hlavný hrdina, mladý muž  amerického pôvodu, pre-
menou z „dídžeja” na vplyvného človek budapeštianskej
spoločnosti.

Decembrové filmové hity v kine DANUBIUS, alebo čo by ste mali určite vidieť
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Direct

Szeptember 16-tól már a MMMM AAAA RRRR KKKK ÍÍÍÍ ZZZZ AAAA és a JJJJ OOOO JJJJ     TTTT VVVV is az alapcsomagban!

Információ, tanácsadás, rendelés, szerelés: Karol Czibor, 0905 600489, 0908 858382

AKCIÓ ! 25% kedvezmény

Most 3333 6666 0000 0000     SSSS kkkk ---- tttt megtakaríthat

Cseh vagy magyar nyelven választható programok:

SPEKTRUM, NATIONAL GEOGRAPHIC, TRAVEL CHANNEL, DISCOVERY CHANNEL,

ANIMAL PLANET, REALITY TV, HALLMARK, JOJ, MARKÍZA, GALAXIE SPORT,

EUROSPORT, EXTREME SPORTS, TA3, HÍR TV, ÓČKO,

MINIMAX, FOX KIDS, HBO, HBO 2

...és további 120 csatorna.

Wüstenrot poisťovňa
• Najvýhodnejšie poistenie motorových vozidiel podľa výkonu
motora v kW:

Výkon (kW) ročné poistné (Sk)
0 – 70 6068 – 6500
71 – 140 9336 – 10000
141 a viac 14000 – 15000

• po 5 rokoch bez škodového priebehu celková zľava 50%

STAVEBNÁ SPORITEĽŇA

Novinka

Stavebný úver:
• od 15 tis. do 3 mil Sk
• úroková sadzba od 3% p.a.
• bez preukázania vlastných pro-
striedkov
• do 90 tis. Sk bez ručenia

Spotrebný úver:
• od 50 tis. do 150 tis. Sk
• najužívanejšia úroková 
sadzba max. 8% p.a.
• bez podmienky preukázania
účelového použitia finančných
prostriedkov
• bez ručenia

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, 14.30-16.30 hod., Tel.: 036/7523717, 0905/837794

fékmérés fékpadon

zmeranie bŕzd 

na brzdovej skúšobni

AAAA kkkk cccc iiii aaaa ::::     9999 9999 .... ––––     SSSS kkkk

Autosalon Hencz
Komenského 141, Štúrovo

Tel: 036/7523974, 0907/226388

EMISNÉ KONTROLY

benzín + diesel

EMISSZIÓS ZÖLD KÁRTYA
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– 3 a 6-komorové profily – za rovnakú cenu!

– parapety – vonkajšie, vnútorné

– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere

– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých

okien zdarma

ŽALÚZIE za 1,– Sk

– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!

– külső és belső ablakpárkányok

– szúnyoghálók, harmonikaajtók

– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

REDŐNYÖK – 1,– Sk
Széchenyiho 10, Štúrovo

Tel: 7511-058, 0905/664198
Otvorené: Po-Pia: 900 – 1200 1300 – 1700

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

NON 

STOPTTTTAAAAXXXXIIII
Q U I C K NON 

STOP
0000999900008888     777755559999     111166666666

FLASH MÓDA

Novootvorená predajňav Štúrove

Akcia platí od 6. do 10.12.2004

VIANOČNÁ AKCIAVIANOČNÁ AKCIA
na všetky druhy tovaru

-20% zľava

Využite vianočné zľavy a urobte radosť

svojim blízkym darčekom od nás!            

••  Dámsky textil

••  Pánsky textil

••  Detský textil  

FLASH MÓDA

Komenského 15

943 01 Štúrovo

Tel./fax: 036/75 120 89

OTVÁRACIE HODINY: 

Po: 12,00-17,00

Ut-Pi: 9,00-12,00, 12,30-17,00 

So: 8,30-12,00

FLASH DIVAT

Újonnan megnyílt!Párkányban

Az akció 2004. december 6-tól 10-ig tart.

KARÁCSONYI AKCIÓ!KARÁCSONYI AKCIÓ!
Valamennyi áru 

20% árengedménnyel

Használják ki karácsonyi árengedményünket 

és kedveskedjenek szeretteiknek 

a nálunk vásárolt ajándékkal! 

••  Női ruházat

••  Férfi ruházat

••  Gyermek ruházat

FLASH DIVAT

Komenského 15

943 01 Štúrovo

Tel./fax: 036/75 120 89

NYITVATARTÁSI IDŐ:

H: 12,00-17,00 

K-P: 9,00-12,00, 12,30-17,00 

SZ: 8,30-12,00

KKeellllee
mmeess  
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OOOOVVVVOOOOCCCCNNNNÉÉÉÉ    SSSSTTTTRRRROOOOMMMMYYYY,,,,
OKRASNÉ DREVINY,

postreky, záhradkárske potreby,
kŕmne zmesy

GGGGYYYYÜÜÜÜMMMMÖÖÖÖLLLLCCCCSSSSFFFFÁÁÁÁKKKK, DÍSZFÁK,
örökzöldek, permetek, 

kertészbolt, tápok

ZZ áá hh rr aa dd kk áá rr ss tt vv oo   ––   KK ee rr tt éé ss zz ee tt

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

PPrraajjeemmee  vveesseelléé  VViiaannooccee  aa  ššťťaassttnnýý  NNoovvýý  rrookk!!

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

Jesenná
akcia!

–777,– Sk

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

S p o r t

KKoorrmmooss
IInntteerrnneett--bbaarr

ŠŠttúúrroovvoo,,  KKoommeennsskkééhhoo  88

11  hhooddiinnaa  3300,,––  SSkk

• Négykombinációs babakocsi eladó. 1.500,–

Sk. Tel.: 036/7523163.

• Dám do prenájmu garáž pri športovom ihris-

ku za 1.000,– Sk mesačne. Tel.: 0905/271619.

• Kiadó Párkányban családi háznál összkom-

fortos lakás külön bejárattal. Tel.:

0915/388391.

• Kiadó Muzslán családi háznál összkomfortos

lakás külön bejárattal. Tel.: 0908/803447.

• Vásárolnék 3 – 5 ha földterületet (lehet szán-

tóföld is) Kövesd és Párkány között. Tel.:

0905/181485. 

• Predám detské lyže Atomic 130 cm + viaza-

nie + palice + puzdro, carvingové lyže Elan

PSX Monoblock 165 cm + viazanie Marker +

palice + puzdro, lyžiarky Echo č. 27,5. Všetko

používané 3 sezóny, zachovalé. VÝHODNE!

Tel.: 0905/312659.

• Párkányban működő cég főiskolai (középis-

kolai) elektrotechnikai végzettségű munkatársat

keres. További információk a 036/756 3730

telefonszámon (hétköznap 900 – 1500 – ig).

• V Štúrove pôsobiaca firma hľadá spolupra-

covníka s vysokoškolským (stredoškolským)

vzdelaním, odbor elektrotechnika. Maďarčina

nutná, angličtina vítaná. Bližšie informácie na

tel. čísle 036/756 3730 (v pracovných dňoch

medzi 900 – 1500 hod.).  

• Predám starší rodinný dom + veľká záhrada v

Mužli. Tel. 036/758 3238, 0915 740964. 

• Eladó Párkányban a Bartók utcában magántu-

lajdonban lévő, felújított 4-szobás 95 m2 par-

kettázott lakás. Tel.: 0907/862773 (az esti órák-

ban).

• Predám kuchynský stôl rozťahovací so štyrmi

stoličkami v zachovalom stave. Cena dohodou.

Tel.: 036/7594624-Svodín.

• Kúpim v Štúrove menší rodinný dom alebo

chatu. Tel.: 0907/836205.

• Eladó Párkányban 3-szobás magántulajdon-

ban lévő lakás. Jelige: Szép kilátás a Dunára.

Tel.: 0908/785055.

• Predám v Štúrove 3-izbový byt v osobnom

vlastníctve. Pekný výhľad na Dunaj. Tel.:

0908/785055.

Tel:  036/759-70-53 Mobil:  0905/357-281 

Simon Ferenc,  Madáchova 113,  

943 60 Nána
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Hlavná 43

Fő utca 43

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

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

ORAVA DVD-lejátszók 2.790.– koronától 

55 cm NICAM STEREO TV

ORAVA házimozik

5.690.– koronától

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  vv
áássáárrllóó

nnkknnaakk
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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 hliník

nerez oceľový

šrot mosadz

za výhodné
nákupné ceny!

V novootvorenej predajni: NOKIA INSTANT SERVIS POINT

Hlavná 15, Štúrovo, vedľa predajne COCHER ELEKTRO, tel: 036/752 26 60

Bez zmluvy, bez záväzkov, Bez zmluvy, bez záväzkov, 

aj na splátky!aj na splátky!

Szerződés és kötelezettségekSzerződés és kötelezettségek

nélkül, részletre is!nélkül, részletre is!


