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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

2005. január 5-én a párkányi Poliklinika első emeletén ün-
nepélyes külsőségek között átadták rendeltetésének az új diag-
nosztizáló részleget. A csúcstechnológiával üzemelő röntgen-
készülék egyaránt segíti a betegek gyógyítását és az orvosok
munkáját. Az sem elhanyagolható körülmény, hogy az új rönt-
gen használatával a betegek jóval kevesebb dózist kapnak a ve-
szélyes sugarakból.

Az ünnepélyes megnyitón többek között részt vett Szigeti Lász-
ló oktatási államtitkár, Farkas Iván parlamenti, egyben megyei
képviselő, Milan Belica megyefőnök, Ján Oravec polgármester, a
régió megyei képviselői, Mészáros Béla, a párkányi Körzeti Hiva-
tal elöljárója, a rendelőintézet szakorvosai, a forgalmazó cég, a
budapesti Philips Hungária vezérigazgatója és a szerelési munká-
latokkal megbízott Elektro Demar cég képviseletében Dömötör
László. A jelenlevőket Matuška László igazgató üdvözölte és lep-
lezetlen örömmel ecsetelte az új Philips Duo Diagnost típusú
röntgenkészülék jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy e figyelemre
méltó fejlesztés a megye segítségével, elsősorban a régió megyei
képviselőinek hathatós közbenjárásárával valósulhatott meg.
Milan Belica megyefőnök csatlakozott a gondolataihoz. Egyúttal
elismerte, hogy épp ideje volt az elavult, régi készülék lecserélé-
sének s, hogy egy új modern készüléket kapjon a térség lakossá-
ga. 

Farkas Iván parlamenti képviselő röviden vázolta az új röntgen-
készülék beszerzésének előzményeit. Miután 2004 augusztusában
tudomást szerzett róla, hogy a régi készülék nem felel meg az uni-
ós szabványnak, képviselőtársaival rögtön megtették a szükséges
lépéseket. A megyei önkormányzat mellett működő egészségügyi
és pénzügyi bizottságban a Poliklinikának szánt ötmillió korona
értékű támogatásra tettek javaslatot, amit végül is sikerült elfo-
gadtatniuk a megyei képviselőtestülettel. Hangsúlyozta, hogy e
nagyszerű beruházás csak a kezdet. Képviselőtársaival azon fog-
nak munkálkodni, hogy a polgárok igényeinek kielégítése érde-
kében további fejlesztések valósuljanak meg a térségben.

Ezután a vendégek rövid tájékoztatást kaptak a modern rönt-
gen készülék műszaki mutatóiról. A készülékbe különböző rönt-
genezési módozatokat lehet előre beprogramozni és a későbbiek
folyamán – egy fejlesztés keretében – újabb digitális berendezés is
csatlakozható hozzá. Ez a digitális készülék lehetővé teszi az
internetes hozzáférés lehetőségét, s egy-egy röntgenfelvétel a vi-
lágháló segítségével továbbítható. Az új röntgen bemutatása után
a rendelőintézet vezetése fogadást adott a vendégek tiszteletére.
Matuška László pohárköszöntőjében abbéli meggyőződésének
adott hangot, hogy a párkányi rendelőintézet fejlődésre van ítél-
ve. Tavaly novemberben uniós pénzért pályáztak és a pályázat
pozitív elbírálása esetén, mintegy 20 millió korona értékű fejlesz-
tésre kerülhet sor már 2006-ban.

Oravetz

Új röntgen a régiónak
5. januára 2005 na prvom poschodí Polikliniky v Štúro-

ve slávnostne odovzdali do užívania nové diagnostické
oddelenie. Tu umiestnený špičkový röntgenový prístroj
bude slúžiť pri liečení pacientov a v značnej miere podpo-
rí prácu lekárov. Nie je zanedbateľné ani to, že použitím
nového röntgenu sa zníži dóza nebezpečného žiarenia.

Slávnostného odovzdania sa medzi inými zúčastnil László
Szigeti, štátny tajomník ministerstva školstva, Iván Farkas
poslanec NR SR, zároveň poslanec samosprávneho kraja,
Milan Belica, prednosta nitrianskeho VÚC, Ján Oravec, pri-
mátor mesta, krajský poslanci z nášho regiónu, Béla
Mészáros, prednosta obvodného úradu, odborní lekári poli-
kliniky, generálny riaditeľ budapeštianskej dodávateľskej
firmy Philips Hungária, a Ladislav Dömötör predstaviteľ
firmy Elektro Demar, poverená súvisiacimi dodávateľskými
prácami.

Prítomných privítal Ladislav Matuška, riaditeľ poliklini-
ky, ktorý netajenou radosťou prezentoval význam nového
röntgenového prístroja Philips Duo Diagnost. Zdôraznil, že
k tomuto výraznému rozvoju mohlo dôjsť len za pomoci
kraja, predovšetkým vďaka iniciatíve krajských poslancov
pochádzajúcich z nášho regiónu. Milan Belica sa pripájal k
jeho myšlienkam. Zároveň uznal, že starý röntgen dávno
dozrel na výmenu, a je najvyšší čas, aby obyvatelia regiónu
dostali jeden moderný prístroj. Poslanec Iván Farkas hovo-
ril o udalostiach, ktoré predchádzali zaobstaraniu nového
stroja. V auguste 2004 bol informovaný o tom, že prístroj
nevyhovuje požiadavkám únie. Vzápätí s ostatnými poslan-
cami učinili potrebné kroky a podali návrh cez zdravotnú a
finančnú komisiu krajskej samosprávy na päťmiliónovú
dotáciu pre Polikliniku. V konečnom dôsledku návrh schvá-
lila aj krajská samospráva. Zdôraznil, že táto investícia
znamená len začiatok, a s poslancami sa budú snažiť o to,
aby v záujme uspokojenia potrieb občanov došlo k ďalším
rozvojovým impulzom v tomto regióne. Potom sa hostia
oboznámili s technickými parametrami nového prístroja.
Do prístroja sa dajú vopred naprogramovať rôzne röntgeno-
vé postupy, a v rámci ďalšieho rozvoja je možné k nemu pri-
pojiť digitálne zariadenie, ktoré umožní prepojenie na inter-
net, čím sa zabezpečí možnosť odoslania röntgenových sní-
mok.

Na recepcii, pripravenej na počesť hostí, Ladislav Matuška
vyjadril svoje presvedčenie, že poliklinika je odsúdená na
rozvoj. Vlani v novembri sa uchádzali o podporu zo zdrojov
únie, a v prípade pozitívneho výsledku dôjde v roku 2006 k
realizácii ďalšej investície v hodnote 20 miliónov korún.

Oravetz 
(Preklad: Ági)

Nový röntgen pre región
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dovoľte nám reagovať na článok v mestských novinách Štúrovo
a okolie uverejnený v č. 12/2004 pod názvom „Zmena majiteľa vo
výhľade?!” na titulnej strane. Autor podpísaný skratkou -O– uvie-
dol v článku niekoľko nepresností, alebo neúplných informácií,
ktoré by sme radi uviedli na pravú mieru.

Prvá neúplnosť sa týka potenciálneho kupcu koncernu Kappa
Packaging, kde sa spomína juhoafrická skupina Mondi. Môžeme
potvrdiť, že tento koncern patrí medzi päticu potenciálnych kupcov,
nie je však jediný, ktorého by sme mohli v tejto súvislosti spomenúť.
V prípade každého koncernu, ktorý sa potenciálne môže stať vlast-
níkom koncernu Kappa Packaging, ide o strategického partnera, čo
znamená, že pôsobí v papierenskom priemysle. Generálny riaditeľ
Kappa Štúrovo, a.s. Ľuboš Lopatka k tejto skutočnosti vo svojom
príhovore k zamestnancom uverejnenom v januárovom vydaní pod-
nikového časopisu Kontakty napísal: „Udalosťou číslo jedna z
pohľadu skupiny bolo oznámenie, že koncern Kappa Packaging je
na predaj. Toto rozhodnutie sa nás dotkne v tomto roku a pevne
verím, že príde strategický partner, ktorý bude na prospech rozvoja
štúrovskej firmy. Veľmi si želám, aby táto firma mala dobrého
nového vlastníka. Nevieme kto ním bude, malo by to byť známe
približne do polovice tohto roka. Nový vlastník sa podľa pozorova-
teľov vykryštalizuje z okruhu koncernov vyrábajúcich papier. Želám
si, aby to bol vlastník, ktorý bude mať záujem rozvíjať túto firmu a
vidieť ju ako perspektívnu.” Keďže nový vlastník bude známy pri-

bližne v polovici roka, považujeme v tejto chvíli za zodpovednejšie
nespomínať názov žiadneho konkrétneho koncernu.

Druhá pripomienka sa týka výrazu „sulfátového odkrytia drevo-
triesky” v súvislosti s investíciami vo výške 18,5 mil. eur v rámci
projektu SK300. Použitý výraz nedáva zmysel. Autor mal zrejme na
mysli „vylúčenie síry z procesu varenia polocelulózy”, čo bol jeden
z hlavných momentov tohto projektu s prínosom podstatne menšej
záťaže životného prostredia a takmer zdvojnásobenia objemu výro-
by. S týmto projektom sme obyvateľov Štúrova viackrát oboznámi-
li aj prostredníctvom mestských novín. 

Napokon poslednú pripomienku máme k vete: „Podľa toho „celý
proces spojený so zmenou technológie, vlastne celý projekt SK300
zatiaľ nevyhovuje požiadavkám”. Má to byť citát generálneho riadi-
teľa podniku z jeho príhovoru v Kontaktoch č. 11/2004. Veta správ-
ne znela: „...celý proces súvisiaci so zmenou technológie výroby a
vlastne s celým projektom SK300 zatiaľ plne nenapĺňa očakávania.”
V tomto znení to bolo v Kontaktoch uverejnené aj v preklade do
maďarčiny. Nepresné citovanie teda spôsobilo významový posun. 

Oceňujeme záujem mestských novín prinášať obyvateľom Štúro-
va a okolia informácie aj o firme Kappa Štúrovo, a.s..
Uvedomujeme si právo verejnosti na informácie a záleží nám na
tom, aby obyvatelia vedeli kam firma smeruje. V záujme uverejňo-
vania relevantných informácií ich radi poskytneme keď budú
aktuálne.

Robert Kiss, hovorca Kappa Štúrovo, a.s. 

Vážený pán šéfredaktor,

Az ünnepek előtti bevásárlási láz dacára talán sokak figyelmét
felkeltette, milyen lázas munka folyt a Fő utca 23 szám alatti épü-
letben, ahol a város az elkövetkező években idegenforgalmi iro-
dát fog működtetni, A jelentős átalakításra az EU előcsatlakozási
alapjából nyert támogatást a város. Az előzményekhez tartozik,
hogy 2003 novemberében Párkány városa 68 000 � összértékű pá-
lyázatot nyújtott be az EU Phare idegenforgalmi alapjához, mely-
ben 25 % önrész mellett vállalta többek között egy modern, min-
den igényt kielégítő iroda létrehozását és üzemeltetését. A kis– és
középvállalkozások nemzeti fejlesztési ügynöksége által elfoga-
dott teljesítési határidők alapján az irodának legkésőbb 2005 ja-
nuárjára működőképes állapotba kellett kerülnie.

Az épületben kisebb-nagyobb szerkezeti átalakításokra, a vil-
lanyhálózat felújítására, valamint egy mobil választófal beépítésé-
re került sor. Ezen kívül jelentős összeg került felhasználásra szá-
mítástechnikai berendezések és bútorok vásárlására. Időre sike-
rült elkészíteni az iroda honlapát is (www.sturovoinfo.sk). Köszö-
net illet lelkiismeretes munkájáért mindenkit, aki valamilyen for-

mában részt vett az iroda létrehozásában. 
Az újjáalakított épület hivatalos átadására január 10-én ünnepé-

lyes keretek között került sor a városi elöljárók és képviselők je-
lenlétében. Az iroda vezetője Vincze Lívia, aki elegendő tapaszta-
lattal rendelkezik az idegenforgalom területén, valamint megfele-
lő idegen nyelvtudással ahhoz, hogy az irodát az idelátogató tu-
risták általános megelégedésére tudja működtetni.

Az elnyert támogatás felhasználása az iroda beindításával ter-
mészetesen nem ért véget. A közeljövőben Párkány városa több
hazai és külföldi (Budapest, Varsó, Bécs, Berlin) idegenforgalmi
szakkiállításokon mutatozik be, az idelátogató vendégek részére
tájékoztató táblákat helyez el a város több pontján, valamint egy
hosszútávú idegenforgalmi marketing tervet dolgoztat ki. Hisz-
szük és reméljük, hogy a támogatás felhasználásával nagyban hoz-
zájárulunk ahhoz, hogy Párkány városa láthatóbb legyen nem
csak a hazai, de a külföldi idegenforgalmi térképeken is.

Hogenbuch Endre, Párkány város pályázatíró munkatársa

V predvianočnej nákupnej horúčke si možno mnohí všimli hor-
livé práce v budove na Hlavnej ulici č. 23. Významná prestavba
budovy, v ktorej mesto bude v nasledovných rokoch prevádzkovať
turistickú informačnú kanceláriu, sa uskutočnila z podpory fon-
dov EU.

V novembri roku 2003 mesto Štúrovo zaslalo žiadosť do Phare
fondu cestovného ruchu na poskytnutie 68.000 eur, kde pri zabez-
pečení 25%-nej samoúčasti sa zaviazalo medzi inými vybudovať a
prevádzkovať modernú informačnú kanceláriu. Na základe navrh-
nutého harmonogramu prác, ktoré schválila Národná agentúra pre
rozvoj malého a stredného podnikania, mala kancelária začať fun-
govať už koncom januára 2005. V rámci vnútorných stavebných
prác došlo ku konštrukčným zmenám, výmene obkladačiek, obno-
ve elektrického vedenia, maliarskym prácam a vybudovaniu mobil-
nej priečky. Podarilo sa včas zriadiť aj internetovú stránku kancelá-
rie (www.sturovoinfo.sk). Vďaka patrí každému podnikateľovi aj
všetkým osobám, ktoré sa pričinili o zriadenie kancelárie. 

Prestavaná budova bola oficiálne odovzdaná do užívania 10.
januára v rámci slávnosti, ktorej sa zúčastnili predstavitelia a
poslanci mesta. Vedúcou kancelárie bude Lívia Vinczeová, ktorá má
dostatočné skúsenosti v oblasti cestovného ruchu a vyhovujúce zna-
losti cudzích jazykov k tomu, aby ju dokázala prevádzkovať k spo-
kojnosti turistov navštevujúcich naše mesto.

Dokončením kancelárie sa však použitie získaných prostriedkov
neskončilo. V blízkej budúcnosti sa mesto predstaví na odborných
výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí (Budapešť, Varšava,
Viedeň, Berlín), ďalej na viacerých priestranstvách v meste umiest-
nia informačné tabule slúžiace návštevníkom, a nechá si vypracovať
dlhodobý marketingový plán cestovného ruchu. 

Sme presvedčení, že použitie príspevku vo veľkej miere prispeje k
tomu, aby sa mesto zviditeľnilo nielen na domácich, ale aj zahra-
ničných mapách cestovného ruchu.

Endre Hogenbuch, projektový manažér mesta Štúrovo
(Preklad: Ági)

Úniós támogatásból idegenforgalmi központ

Turistické informačné centrum z fondov únie



Konečne sme sa dožili, že aj naše mesto sa zúčastnilo na medziná-
rodnej výstave cestovného ruchu. ITF Slovakiatour sa konala v
dňoch 20– 23. januára v Bratislave. Naše mesto Lívia Vinczeová
zastupovali Ing. Endre Hogenbuch, projektový manažér mesta, Ve-
ronika Gondová za Vadaš s.r.o., a , vedúca Turistickej informačnej
kancelárie. Hoci podujatie trvalo štyri dni, naše informačné mate-
riály sa minuli skôr, ako sa to očakávalo. Bolo veľmi príjemné vidieť,
koľko ľudí má rád naše mesto. Veľa návštevníkov sa zastavilo pri fot-
kách mesta, občerstvili si svoje spomienky, viacerí z nich ako častí
návštevníci. Môžeme potvrdiť, že výhľady na tohtoročnú sezónu sú
priaznivé – o mesto a jeho okolie je veľký záujem. Účasť na veľtrhu
bola financovaná z fondov Európskej únie. Skúsenosti sú síce čer-
stvé, my sa už chystáme na medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
UTAZÁS v Budapešti, ktorý sa koná v dňoch 17-20. marca.
Potvrdilo sa, že záujem o mesto Štúrovo a jeho okolie je pozoru-
hodný, ale bez propagácie, cieľavedomého marketingu, dostatoč-
ného informačného materiálu dopyt uspokojiť nemôžeme.

Vyzývame subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu, ktorí majú
záujem o propagáciu na veľtrhu v Budapešti, aby svoje informačné
materiály bezodplatne odovzdali v turistickej informačnej kancelárii.

Je to skutočne veľký krok pre nás – prvýkrát sa zúčastniť samo-

statne medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu. Dúfam, že tento
krok bol iba prvým na úspešnej ceste rozvoja cestovného ruchu v
meste Štúrovo a jeho okolí.

Lívia Vinczeová, vedúca Turistickej informačnej kancelárie
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Engedje meg, hogy reagáljunk a Párkány és Vidéke regionális
havilap 12/2004 számának címoldalán megjelent „Tulajdonosváltás
a papírgyárban!?” című cikkre. Az -O– rövidítéssel aláírt cikk szer-
zője néhány pontatlan vagy hiányos információt közölt, melyeket
szívesen helyreigazítanánk.

Az első hiányosság a Kappa Packaging konszern potenciális vásár-
lóját illeti, ahol a dél-afrikai Mondi társaságot említi. Megerősíthet-
jük, hogy ez a konszern hozzátartozik a potenciális vevők ötös cso-
portjához, de nem az egyedüli, melyet ezzel összefüggésben megem-
líthetünk. Valamennyi konszern esetében, amely potenciálisan a
Kappa Packaging konszern tulajdonosa lehet, stratégiai pertnerről
van szó, ami azt jelenti, hogy a papíriparban tevékenykednek. Ľuboš
Lopatka, a Kappa Štúrovo Rt. vezérigazgatója, ezzel kapcsolatban a
gyár alkalmazottaihoz intézett beszédében, amely a Kontakty c. üze-
mi lap januári számában jelent meg, a következőket írja:

„A csoport szemszögéből az első számú esemény az a bejelentés
volt, hogy a Kappa Packaging konszernt eladásra kínálják. Ez a dön-
tés ebben az évben fog bennünket érinteni és szilárdan hiszem, hogy
olyan stratégiai partnerről lesz szó, amely előmozdítja a párkányi cég
fejlődését. Nagyon szeretném, hogy ennek a cégnek jó új tulajdono-
sa legyen. Nem tudni ez ki lesz – ez az első félév folyamán válik is-
mertté. A megfigyelők szerint az új tulajdonos a papírt gyártó kon-
szernek közül kerül majd ki. Azt kívánom, hogy ez olyan tulajdonos
legyen, akinek érdeke a gyár fejlődése és azt perspektivikusnak látja.”

Mivel az új tulajdonos csak az év első felében válik ismertté, ebben
a pillanatban felelősségteljesebbnek tartjuk nem említeni semelyik

konkrét konszern nevét.
Második megjegyzésünk „a faapríték szulfitos feltárása” kifejezést

érinti, amely az SK300 projekt 18,5 millió euró-s beruházásával kap-
csolatban került említésre. A használt kifejezésnek nincs értelme. A
szerző valószínűleg a „kénnek a félcellulóz főzési folyamatából való
kiiktatására” gondolt, ami a projekt egyik lényeges mozzanata volt, s
amelynek hozadéka a lényegesen kisebb környezeti terhelés és a ter-
melés csaknem kétszeresére növelése. Ezt a projektet többször ismer-
tettük a város lakosaival a városi lapon keresztül is. 

Végezetül utolsó megjegyzésünk a következő mondatot érinti:
„amely szerint a technológiaváltással kapcsolatos egész folyamat, tu-
lajdonképpen az egész SK300 projekt egyelőre nem felel meg a kö-
vetelményeknek.” A mondatot állítólag a vezérigazgatónak a
Kontakty 11/2004 számában közölt beszéde tartalmazta. A mondat
helyesen így hangzik: „...a technológiaváltással kapcsolatos egész fo-
lyamat, s tulajdonképpen az egész SK300 projekt egyelőre nem felel
meg az elvárásoknak.” Ebben a formában jelent meg a magyar nyel-
vű fordítás is a Kontanty c. lapban. A pontatlan idézet tehát értelem-
zavaró volt. 

Értékeljük a városi lap azon szándékát, hogy Párkány és környéke
lakosainak tájékoztatást nyújtson a Kappa Štúrovo Rt.-ről is. Tudato-
sítjuk a nyilvánosság tájékoztatásra való jogát és fontos számunkra,
hogy a lakosság tudja, merre tart a cég. A releváns információk köz-
zététele érdekében szívesen tájékoztatjuk Önöket azok időszerűsége
esetén. 

Robert Kiss, a Kappa Štúrovo, Rt. szóvivője (Ford: Ági)

Tisztelt Főszerkesztő úr,

Végre Párkány városa is kiállítóként szerepelt egy nemzetközi uta-
zási kiállításon. Az ITF Slovakiatour január 20-23 között került
megrendezésre Pozsonyban. Városunkat Hogenbuch Endre, a város
projekt-menedzsere, Gonda Veronika, a Vadas termálfürdő képvi-
selője és Vincze Lívia, az Idegenforgalmi Információs Iroda vezető-
je képviseltük. Bár maga a rendezvény négy napig tartott, informá-
ciós anyagaink a vártnál sokkal gyorsabban fogytak. Nagyon jó volt
látni, hogy Párkányt mennyi ember szereti, nagyon sok látogató
megállt a városképeknél nosztalgiázni, többségük visszatérő vendég-
ként. Bizton állíthatom, idén kedvezőek a kilátások a nyári szezont
illetően, nagy az érdeklődés a város és környéke iránt. A kiállításon
való részvételünk az Európai Unió támogatásával valósult meg. Bár
a tapasztalatok még frissek, mi már a március 17-20 között, Buda-

pesten megrendezésre kerülő UTAZÁS c. kiállításra készülünk. Be-
bizonyosodott, hogy van igény a város és környéke nyújtotta ide-
genforgalmi kínálatra, de mindezt kielégíteni propagáció, tudatos
marketing, elegendő információs anyag nélkül lehetetlen. 

Felhívnánk az idegenforgalom terén vállalkozók figyelmét,
amennyiben szeretnék, hogy katalógusaik, prospektusaik szerepelje-
nek Budapesten, azokat térítésmentesen leadhatják az Információs
Irodában.

Jelentős lépés ez a párkányi idegenforgalom történetében, hiszen
a város először képviseltette magát önállóan egy nemzetközi kiállí-
táson. Őszintén remélem, hogy ez csak az első lépés volt Párkány és
környéke idegenforgalmi fejlődésének hosszú és sikeres útján.

Vincze Lívia, az Idegenforgalmi Információs Iroda vezetője

Kis lépés a lakosoknak, nagy lépés a városnak...

Malý krok pre občanov, veľký krok pre mesto…
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Párkányban a lakásépítés terén másfél évtizede pangás tapasztalha-
tó. A helyi lakáskezelő vállalat kezdeményezésére 2005-ben azonban
38 új, egyenként 75-80 négyzetméternyi alapterületű lakás épül a
volt katonai laktanya félbehagyott épületének átalakításával.

A vállalat által elkészített előzetes tanulmány szerint az átalakítási
munkálatok költsége 40-60 millió korona lesz. Mivel a lakások össz-
területe 2975 négyzetméter, 50 millió korona összköltség esetén egy
négyzetméternyi lakóterület 16 806 koronába kerülne. A képviselő-
testület 2004. december 14-én tartott ülésén elfogadta a lakáskezelő
vállalat beterjesztett indítványát, mely szerint a lakásépítéssel kapcso-
latos költségeket a lakástulajdonosok fedezik majd. A gyakorlatban
ez annyit jelent, hogy a lakás iránt érdeklődő egyén három részlet-
ben utalja át a lakás árát a lakáskezelő vállalat számlájára, és az átala-
kítási munkálatok után az új lakás személyi tulajdonába kerül.

A beruházás kivitelezése a következő ütemterv alapján valósul
meg:

1. 2004. decemberében elkészült a tervdokumentáció
2. Nyilvános közbeszerzés útján lehet pályázni az átalakítási mun-

kálatok elvégzésére – az ezzel kapcsolatos feltételeket a cég 2005. ja-
nuárjában hozta nyilvánosságra 

3. 2004 decembere és 2005. januárja az új lakások propagálásának
időszaka volt

4. A lakáskezelő vállalatnál 2005. március 31-ig veszik nyilvántar-
tásba a lakások iránt érdeklődőket és készítik el a leendő lakástulaj-
donosok végleges listáját. Ezt a városi képviselőtestület feltehetően
2005. áprilisában fogja jóváhagyni.

5. 2005 áprilisában vagy májusában hirdetik ki a közbeszerzés
győztesét.

6. A leendő tulajdonos a lakáskezelő vállalat számlájára 2005 má-
jus végéig lesz köteles átutalni a lakás költségeinek 50 százalékát. A
továbbiakban még két részlet befizetésére kerül sor: 2005 szeptem-
ber végéig a költségek 30 százaléka, 2005. november végéig pedig 20
százaléka

7. A hadsereg által félbehagyott épület átalakítása 2005. június ele-
jén kezdődik

A 38 új lakás átadására valószínűleg 2005. decemberében kerül
sor. Az ütemterv betartása esetén a tulajdonosok zöme már az új la-
kásokban töltheti a karácsonyi ünnepeket.

–O– 

Z iniciatívy bytového podniku bude v roku 2005 posta-
vených 38 nových bytov o rozlohe 75-80 m2, a to prestav-
bou nedokončenej budovy v priestoroch bývalých kasární.
Podľa predbežných kalkulácií náklady na spomínanú pre-
stavbu činia 40-60 miliónov korún. Pri celkovej ploche
bytov (2975 m2) a 50 miliónových nákladoch jeden štvor-
cový meter obytnej plochy bude stáť 16 806 korún.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.
decembra 2004 schválilo návrh bytového podniku, na
základe ktorého náklady spojené s výstavbou budú hradiť
majitelia bytov. To znamená, že záujemca o byt poukáže
na účet bytového podniku vopred stanovenú finančnú
čiastku, a to v troch splátkach, a po dokončení rekonštru-
kčných prác sa byt stáva jeho osobným majetkom.

Realizácia investície sa uskutoční podľa nasledovného
harmonogramu:

1. V decembri 2004 sa vyhotovil projekt.
2. V januári 2005 podnik zverejnil podmienky verejnej

súťaže, v rámci ktorej sa v zmysle verejného obstarávania
vyberie dodávateľ stavebných prác.

3. December 2004 a január 2005 bol obdobím propagá-
cie nových bytov.

4. Do 31. marca 2005 zaevidujú na bytovom podniku
záujemcov o nové byty a pripravia konečný zoznam budú-
cich majiteľov. Tento zoznam bude mestské zastupiteľstvo
schvaľovať približne v apríli.

5. V apríli alebo máji 2005 vyhlásia výsledky verejnej
súťaže.

6. Budúci majiteľ je povinný do konca mája 2005 pou-
kázať na účet bytového podniku 50% nákladov. Ďalšie dve
splátky sa budú realizovať do konca septembra 2005
(30%) a do konca novembra 2005 (20%). 

7. Prestavba nedokončenej budovy začne začiatkom
júna. 

Byty sa pravdepodobne odovzdajú v decembri 2005. Pri
dodržaní harmonogramu prác budú môcť majitelia Vianoce
stráviť už v nových bytoch.

–O– 
(Preklad: Ági)

2005. január 23-án a kőhidgyarmati önkormányzat anyagi
támogatásával és a Vadas közreműködésével jól sikerült sak-
kversenyt rendeztek a párkányi Thermal szálló konferencia-
termében. A 11 résztvevővel zajló verseny győztese Oravetz
Ferenc, a második helyezett Szebellai László, a harmadik
Kerek Miroslav lett. 

A gyarmati színekben versenyző játékosokon kívül két ven-
dég is ringbe szállt a játszmánként kétszer ötperces „házi vil-
lámtornán”. Az eredmények alapján a három díjból éppen ők
szerezték meg az első kettőt. Az ifjak vetélkedésében Juhász
Viktória, Janig Réka és Juhász Ludmila volt a sorrend.
Szomorú és elgondolkodtató, hogy megfelelő anyagi támoga-
tás híján Párkánynak már hat éve nincs sakkcsapata, pedig a
hetvenes évektől 1999-ig a városban (főként a Csónakházban
és a Nyugdíjasok Klubjában) pezsgő sakkélet folyt. Volt olyan
időszak, amikor három párkányi sakkcsapat vehetett részt az
országos bajnokságban és öregbítette a város jó hírét.
Pénzközpontú anyagias világunkban oda jutottunk, hogy a
sakkot kedvelő párkányiak szűk tábora versenyszerűen csak
akkor sakkozhat, ha a környék valamelyik szakosztálya sakk-

versenyt szervez a Thermal szállóban vagy átmegy
Esztergomba. Míg Párkányban a sakk teljesen elsorvadt,
Esztergom és a Duna jobb parti településeinek önkormányza-
tai eddig még mindig megtalálták a módját, hogy életben tart-
sák településeik szellemi sportját. Hasonló a helyzet
Kőhidgyarmaton és Bátorkeszin is. A párkányi csapat feloszlá-
sa óta az egykor versenyszerűen sakkozók Kőhídgyarmaton és
Esztergomban hódolnak szenvedélyüknek. Míg az esztergomi
sakkszakosztálynak három, a kőhidgyarmatinak hét igazolt,
korábban volt párkányi játékosa van. 

Juhász László 1994 óta vezéregyénisége és lelke a kőhid-
gyarmati gárdának. Tarr Istvánnal közösen rendszeresen
foglalkoznak a fiatalokkal. Joggal büszkék arra, hogy egyik
nevelt játékosuk, ifjabb Vass Ferenc jelenleg az extraligában
szereplő érsekújvári sakkcsapatot erősíti. Magát László polgár-
mester és az önkormányzat által hathatósan támogatott kőhi-
dgyarmati csapat már évek óta régiónk sakkéletének egyik fel-
legvára és a kerületi bajnokságban szerepel, ahol a harmadik
helyen tanyáznak. További sok sikert kívánunk nekik.

–O– 

Lakások épülnek az 
egykori laktanyában

V kasárňach sa 
budú stavať byty

Sakkverseny a Thermal szállóban
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A 85 millió koronára becsült volt katonai laktanya no-
vemberben a város, illetve három városi vállalat – a Va-
das, a műszaki szolgáltató vállalat (MSzV) és lakáskeze-
lő vállalat (LV) kezelésébe került. Az ingatlan nagyobbik
felét a Vadas, a maradékot az említett két cég fogja hasz-
nosítani.

A tervek szerint a MSzV-nak itt lesz a telephelye, hisz
az egykoron katonai járművek, haditechnika javítására
szolgáló csarnokok és környékük megfelelőnek látszik
nemcsak a géppark elhelyezésére, de az egyes hulladék-
fajták osztályozására és ideiglenes tárolására is. A kato-
nák által félkész állapotban hagyott épület átalakításával
a LV 38 új lakás kialakítását tervezi. Az új lakások iránt
érdeklődőket a LV 2005. március 31-ig veszi nyilvántar-
tásba.

A laktanya további ingatlanjainak hasznosítása a Vadas
vezetésének feladata. Hat meglévő földszintes épület át-
alakításával, hozzávetőleg 30 millió korona ráfordítással
háromcsillagos komfortfokozatnak megfelelő két és
négyágyas szobák kerülnek majd kialakításra, amelyek-
ben 120 vendég elszállásolására nyílik lehetőség. Ezen
túl az elképzelések szerint magánszemélyek egységes ter-
vek alapján családias jellegű fából készült üdülőházakat
építenének itt és használatukért évente bérleti díjat fizet-
nének a Vadasnak. A közművek és utak kiépítése, egyes
területek elkerítése és beléptető rendszer kialakítása
mind része a feladatnak. A tornaterem szintén javításra
szorul. Elsősorban a tetőt kell rendbe tenni, de a torna-
terem talaja is sok kívánnivalót hagy maga után. Erre a
célra 2005-ben kétmillió koronát szán a fürdő vezetése.
A laktanya területén lévő futballpálya parkolási célokra
történő hasznosításához szintén utat kell építeni. Egyéb-

ként a füves pálya mintegy 800 személyautó parkolását
biztosítja majd. Az itt parkoló személyeknek lehetőségük
nyílik a fürdőbelépést biztosító jegyvásárlásra és a lakta-
nyán keresztül juthatnak majd a fürdőbe.

A piac mögötti térségből a faházikókat a laktanya terü-
letén helyezték el. A helyükön 15,7 millió korona beru-
házással egy 350 férőhelyes új parkoló épül, amely egész
évben fog üzemelni és remélhetőleg enyhíteni fogja a vá-
rosközpont parkolási gondjait. A Vadas Kft. 2005-re jó-
váhagyott 75 millió koronás beruházási csomagja nagy-
részt a laktanya ingatlanjainak átalakítására szolgál. Jó-
váhagyásakor a képviselőknek többek között mérlegelni
kellett a volt laktanya kínálta lehetőségek kiaknázását
(vagy elmulasztását) és a Vadas hosszú távú stratégiai ter-
veit is. A többség egyetértett azzal, hogy a néhány éve ro-
hamléptekkel fejlődő fürdő lendületét nem szabad meg-
törni. A Vadas vezetése az elmúlt években rugalmasan
használta ki „a csillagok kedvező állását” – a Mária Va-
léria híd felújítását és a gazdasági helyzet kedvező alaku-
lását. Ennek eredményeként a 2000 óta megvalósított be-
ruházások rendre hozták, illetve túlszárnyalták a terve-
zett bevételeket. Ilyen körülmények között a város ölébe
mannaként hullott laktanya kínálta lehetőségek kiakná-
zásának elmulasztása és a Vadas fejlesztéseinek lefékezé-
se nagy hiba lett volna. Ráadásul a „megörökölt” lakta-
nya kényszerhelyzetbe hozta a képviselőtestületet, hisz
az ott lévő ingatlanokkal 2005-ben mindenképpen tenni
kell valamit. Az épületek állagának megóvása, az ingatla-
nok gyökeres átalakítása nélkül ugyanis azok nem csak
kihasználatlanok maradnának, de egy-két éven belül az
enyészet martalékává válhatnának. 

Oravetz

Laktanyátlanítás

Na 85 miliónov ocenený majetok bývalých vojenských
kasární v novembri prešiel do vlastníctva mesta, respektí-
ve do správy troch mestských podnikov. Väčšiu časť nehnu-
teľnosti zúžitkuje Vadaš, zbytok Technické služby mesta
(TSM) a Bytový podnik (BP).

Podľa plánov tu bude nové sídlo TSM, haly a okolité pries-
tory slúžiace kedysi na opravu vojenskej techniky poskytuje
sú vhodné na umiestnenie techniky, resp. na triedenie a
dočasné skladovanie odpadu. Prestavbou vojakmi nedoko-
nčenej budovy plánuje BP vytvoriť tu 38 nových bytov.
Záujemcov o nové byty eviduje BP do 31. marca 2005.

Zúžitkovanie ďalších nehnuteľností kasární je úlohou
vedenia termálneho kúpaliska. Prestavbou šiestich existujú-
cich prízemných budov, s nákladom cca 30 miliónov korún
sa vytvoria dvoj– a štvorposteľové izby pre 120 hostí s kom-
fortom zodpovedajúcim trojhviezdičkovému hotelu. Okrem
toho by súkromné osoby na základe jednotných projektov
vybudovali drevené rekreačné domy, za užívanie ktorých by
platili nájomné Vadašu.

Vybudovanie inžinierskych sietí, ciest, vstupného systému
a ohradenie jednotlivých pozemkov je ďalšou časťou projek-
tu. Telocvičňa je tiež odkázaná na opravy. V prvom rade
treba dať do poriadku strechu, ale aj podlaha telocvične si
žiada svoje. Na tento účel vedenie Vadašu v roku 2005
mieni použiť dva milióny korún. Futbalové ihrisko bude
slúžiť, ako parkovisko, čo tiež si žiada vybudovať cestu.
Trávnaté ihrisko je vhodné na parkovanie 800 osobných áut.

Tu parkujúce osoby budú mať možnosť na mieste si zakúpiť
vstupenky a cez priestory kasární prejsť na kúpalisko.
Drevené chatky z priestoru trhoviska tiež umiestnili na
území kasární. Na ich mieste bude vybudované parkovisko s
350 parkovacími miestami s preinvestovaním 15,7 milióna
korún, Bude fungovať v celom roku a má zmierniť parkova-
cie problémy v centre mesta.

Väčšia časť schváleného investičného balíku vo výške 75
milióna korún bude teda slúžiť na prestavbu nehnuteľností
kasární. Pri schvaľovaní investičného balíka muselo mestské
zastupiteľstvo zvažovať využitie (alebo prepasenie) všetkých
daností, ktoré núkali kasárne a dlhodobé strategické plány
Vadašu. Väčšina členov miestneho parlamentu súhlasila s
tým, že sa niekoľkoročný dynamický rozvoj kúpaliska
nesmie prelomiť. Vedenie Vadašu v minulých rokoch flexi-
bilne využil „konšteláciu hviezd” – obnovenie mostu Márie
Valérie a vhodné ekonomické prostredie. Výsledkom toho je,
že investície realizované od roku 2000 predbehli očakáva-
nia, čo sa týka plánovaných príjmov. V takýchto podmien-
kach prepasenie možností ponúkaných kasárňami, ktoré
padli do lona mesta, a spomalenie dynamiky rozvoja Vadašu
by bolo veľkou chybou. A na dôvažok „zdedené” kasárne
postavili mestské zastupiteľstvo pred hotovú vec, veď s
nehnuteľnosťami je potrebné v každom prípade niečo robiť
už v tomto roku. Bez celkovej prestavby nehnuteľností by
totiž zostali nevyužité, ba o rok alebo o dva by schátrali. 

Oravetz (Preklad: Ági)

Rekonštrukcia kasární
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2005-től megszűnt a városi tömegközlekedés állami támo-
gatása. A problémáról Dekický Zoltánt, a városi hivatal köz-
lekedési referensét kérdeztük.

– A kormány döntése nyilván érvágást jelent majd a városi
költségvetésre nézve. Honnan lehet a kívánt összeget előte-
remteni?

– Adókból. A kormány felelős miniszterei azzal érvelnek,
hogy a települések önkormányzatai szabad kezet kaptak az
egyes adónemek mértékének megállapítása szempontjából.
Ezen a téren csak az a gond, hogy a munkanélküliektől és az
alacsony bevételekkel rendelkező emberektől nehéz, sokszor
lehetetlen adót behajtani.

– Eddig milyen állami támogatást kapott a párkányi autó-
busz közlekedési vállalat?

– Tudomásom szerint 1,3 millió koronát. Ezen kívül a város
évente 120, Ebed és Nána 100 -100 ezer koronával járult hoz-
zá a város tömegközlekedéséhez. A jelenlegi vonalak fenntar-
tásához éves viszonylatban a vállalat kétmillió koronát kér, a
nánai és az ebedi vonal nélkül mintegy másfél milliót. Ez gya-
korlatilag annyit jelent, hogy a helyi közlekedés költségeit a

város kilométerenként 26 koronával támogatná.
– A helyzetet bonyolítja, hogy Ebed és Nána különálló tele-

pülés, de a hármas (ebedi) és az ötös számú (nánai) autóbusz-
vonal a városi közlekedés szerves részét képezi…

– Azon túl, hogy a vállalat e két vonallal kielégíti a két,
nagyjából ezer-ezer lelket számláló falu igényeit, részben Pár-
kányt – főként a Szent István utcában, a Nánai úton és a
Comenius utcában lakókat is kiszolgálja. Úgy fest, hogy az ed-
dig adott 100-100 ezer koronát a két falu nem képes megtol-
dani, Párkány pedig nem vállalja magára a többletterhet. Meg-
egyezés híján kiesne az ebedi és a nánai vonal – e két falu tö-
megközlekedésének megoldása Ebedre, Nánára, illetve a me-
gyére hárulna.

A képviselőtestület január 27-i rendkívüli ülésén elfogadott
határozata értelmében a város mintegy 1,4 millió koronával
fogja támogatni az 1. és 2. számú városi vonalak fenntartását
úgy, hogy a vonatcsatlakozásokat is tekintetbe veszi és a díj-
szabás és a kedvezmények egyelőre érintetlenek maradnak.
Ebednek és Nánának egyedül kell megoldást találnia a problé-
mára. 

Oravetz

Od tohto roku štát už nedotuje mestskú hromadnú dopravu.
O probléme sme hovorili Zoltánom Dekickým, referentom
odboru dopravy mestského úradu.

– Rozhodnutie vlády bude znamenať ďalší citlivý zásah do
mestského rozpočtu. Odkiaľ je možné získať potrebnú sumu?

– Z daní. Zodpovední ministri vlády argumentujú tým, že
samosprávy dostali voľnú ruku pri stanovení výšky daní.
Problém je však, že od nezamestnaných a sociálne slabých je
ťažké, mnohokrát nemožné vymôcť dane.

– Koľko štátnej dotácie dostala SAD prevádzkujúca MHD v
Štúrove?

– Podľa mojich vedomostí 1,3 milióna korún. Okrem toho k
mestskej hromadnej doprave ročne prispelo Štúrovo sumou 120
tisíc korún, Obid a Nána 100-100 tisíc korunami. Na zachova-
nie súčasných liniek pýta podnik 2 milióny korún, bez nánan-
ských a obidských liniek by to bolo okolo 1,5 milióna. To prak-
ticky znamená, že náklady miestnej dopravy by mesto dotovalo

vo výške 26 korún na jeden kilometer.
– Situáciu komplikuje aj to, že Nána a Obid sú samostatné

obce, ale linky č. 3 (obidská) a č.5 (nánanská) sú súčasťou
mestskej dopravy...

– Okrem toho, že autobusová doprava dvomi linkami pokryje
potreby dvoch obcí, z časti slúži aj obyvateľom Štúrova, žijúcich
najmä na uliciach Sv. Štefana, Komenského a Nánanskej ceste.
Zatiaľ to vyzerá tak, že doterajších 100-100 tisíc korún obecné
samosprávy nie sú schopné zvýšiť, Štúrovo zas nezoberie na seba
zvyšné náklady. Ak nedôjde k dohode, obidská a nánanská linka
vypadne – hromadnú dopravu v oboch obciach by museli riešiť v
Obide a Náne, respektíve na kraji.

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, dňa 27.
januára sa zrodilo uznesenie, podľa ktorého mesto vydotuje spoje
č. 1. a 2. MHD vo výške 1,4 miliónov korún, s tým, že podnik
zabezpečí vlakové spoje, a zatiaľ sa zachovajú tarifné podmienky
a rozsah zliav v MHD. Obid a Nána musia problém riešiť sami. 

Oravetz (Preklad: Ági)

Zmeny v autobusovej doprave

Változások az autóbusz-közlekedésben

Nálady čias minulých
V januári v galérii dostala priestor nostalgia, prechádzka do

minulosti, a to vďaka umeleckým dielam Jozefa Kanyuka zo
Želiezoviec. Jeho maľby a kresby sú popretkávané náladami čias
minulých. Autora a jeho diela prítomným predstavili Pavol
Polka a Sipos Béla, pedagóg na dôchodku. Jozef Kanyuk patrí do
kategórie, kde sa v rodine spojila optimálna kombinácia génov
slovenskej húževnatosti a maďarského temperamentu. Mladosť
prežil v Jure nad Hronom. Vlastnú rodinu a tým aj spokojné
zázemie si založil v Želiezovciach. Ľudia ho poznajú, ako sve-
domitého remeselníka a maliara. Tvoriť začína v sedemdesia-
tych rokoch. Veľkým napredovaním v jeho tvorbe je stretnutie s
akademickým sochárom Jozefom Mazanom. Uznávaný umelec
spozoroval Jozefa Kanyuka talent. Posmeľoval ho a pravidelne
pozýval do banskoštiavnického umeleckého ateliéru
„Renesanc”, kde ho žičlivo zasväcoval do tajomstiev výtvarného
umenia. Majster Mazan zostáva dodnes jeho najväčším vzorom,
ako výtvarník aj ako človek. Jozef Kanyuk sa nepovažuje za
nevšedného umelca, on len s láskou odzrkadľuje svoje pocity. Je
mimoriadne citlivý na krivdy z našej histórie. Na niektorých die-
lach akoby z hnedastej hmly vystupovali kontúry Židov, obetí

nezmyselného holokaustu. S nádychom smútku prežíva nená-
vratnosť niektorých mestských zákutí či budov. Zostáva však
obyčajným človekom, jedným z nás. 

Zúčastňuje sa spoločných výstav, samostatne vystavoval v
Želiezovciach. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach
na Slovensku aj v zahraničí.

Régmúlt idők hangulata
Januárban nosztalgikus időutazáson vehettünk részt a galé-

riában a zselízi Kanyuk József művei által. Rajzai és festményei
a régmúlt idők hangulatát idézték. Az alkotót és műveit barát-
ja Pavol Polka és Sipos Béla, nyugalmazott tanár mutatták be
az érdeklődő közönségnek.

Kanyuk József Magyarországon született. Ahhoz a csoport-
hoz tartozik, ahol a családban a szlovák szívóság és a magyar
temperamentum optimális génkombinációja jött létre.
Ifjuságát Garamszentgyörgyön élte át. Zselízen telepedett le
családjával, akik biztos hátteret nyújtanak alkotói munkájá-
hoz. Az emberek becsületes iparosként és festőként tartják szá-
mon. 

Ági
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1. – Megkezdődött a Fő utca sétálóutcává való átalakítása.
– Az esztergomi vár lovagtermében tanácskoztak az Ister-
Granum Eurorégió településeinek polgármesterei. Az ülésen
többek között kedvezményes tarifarendszer bevezetését kez-
deményezték a Budapest-Vác-Párkány vasútvonalon.

3. – Kirabolták a köbölkúti plébániát.
– Mikulás látogatta meg a város gyermekeit a VMK-ban.

4. – Vadászbál a libádi kultúrházban.
5. – XIV. Jung György Ifjúsági Teremfoci Torna a Mikulás

kupáért. A hat csapat: Érsekújvár, Vác, Dorog, Léva,
Esztergom és Párkány részvételével megrendezett tornát
Esztergom csapata nyerte.
– Adventi ünnep az ebedi római katolikus templomban.
– Stampay János szakmai napot tartottak Köbölkúton az egy-
kori kántortanító és iskolaigazgató születésének 140. évfor-
dulóján. 9.– Érsekújvárott a Lavazza kávéházban rendhagyó
irodalmi esten mutatták be Csepécz Szilvia: Egyszerű viselet
és Hajtman Béla: Szivarfüstben című könyvét.

12.– Népi játszóházat rendeztek a szabadidőközpontban.
15.– Esztergom csapatának győzelmével végződött a fiú csapa-

tok részére megrendezett karácsonyi röplabdatorna a
szakmunkásképző tornatermében.
– A városi galériában megnyílt Norhart Alena, Nyitrainé
Verbók Ilona és Horňan Jozef műveiből összeállított kiállítás.
– A Slniečko gyermek folklórcsoport karácsonyi műsora a
VMK nagytermében.

16.– A Szivárvány Kórus Leléden vendégszerepelt.
17.– Ónos eső nehezítette a járművek és gyalogosok közleke-

dését. 
– A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola karácsonyi koncertje a
VMK nagytermében.

18.– Az erdélyi Árvácska Együttes koncertje a római katolikus
templomban.

19.– Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a rendőrség, a vám-
hatóság, az idegenrendészet és a tűzoltóság közös razziát tar-
tott városunk két éjszakai szórakozóhelyén. Egy ebedi fér-
fit(27) letartóztattak, aki hamutartóval támadt az őt igazolta-
tó rendőrre.

20.– A Szivárvány Kórus karácsonyi műsora a Csemadok ház-
ban.

26.– István napi bál Kéménden.
30.– Ismeretlen tettesek eltulajdonították a harangot a sárkány-

falvi római katolikus templomból.
31.– Hajtman Marian és Pathó Béla megmártóztak a Dunában.

– Színpompás tüzijátékkal búcsúzott a város lakossága az
óévtől. 

(p.j.)

Decemberben történt
1. – Začala sa prestavba Hlavnej ulice na pešiu zónu.

– V Rytierskej sále ostrihomského hradu sa radili primátori
Euroregiónu Ister-Granum. Medzi inými iniciovali návrh
na zľavnenie cestovného na železničnej trati Budapešť-Vác-
Štúrovo.

3. – Vlámali sa do farského úradu v Gbelciach.
– Deti mesta sa stretli s Mikulášom vo veľkej sále MsKS.

4. – Ples poľovníkov v Ľubej.
5. – XIV. ročník halového mládežníckeho futbalového turnaja

– Memoriál Juraja Junga – o Mikulášsky pohár v športovej
hale za účasti družstiev z Nových Zámkov, Dorogu, Vácu,
Levíc, Ostrihomu a Štúrova. Víťazmi turnaja sa stali mladí
Ostrihomčania.
– Adventský sviatok v obidskom rímsko-katolíckom kosto-
le.
– Odborný seminár v Gbelciach z príležitosti 140. výročia
narodenia Jánosa Stampayho, bývalého učiteľa a riaditeľa
tamojšej školy.

9. – V novozámockej kaviarni Lavazza boli slávnostne prezen-
tované knihy Szilvie Csepécz: Egyszerű viselet a Béla
Hajtmana: Szivarfüstben.

12. – Deň ľudových remesiel pre deti v centre voľného času.
15. – Víťazstvom družstva Ostrihomu sa skončil Vianočný

volejbalový turnaj chlapcov v telocvični ZSŠ.
– V mestskej galérii bola otvorená výstava z tvorby Aleny
Nothart, Heleny Nyitraiovej a Jozefa Horňana. 
– Vianočný program detského folklórneho súboru Slniečko
vo veľkej sále MsKS.

16. – Spevácky zbor Szivárvány účinkoval v Lelej.
17. – Pohyb vozidiel a chodcov značne sťažila silná poľadovica. 

– Vianočný koncert Základnej umeleckej školy Ferenca
Liszta vo veľkej sále MsKS.

18. – Koncert súboru Árvácska zo Sedmohradska v rímsko-
katolickom kostole.

19. – V noci polícia, colníci, cudzinecká polícia a hasiči vyko-
nali spoločnú kontrolu dvoch nočných podnikov v meste.
Jedného muža z Obidu (27) zadržali, lebo napadol
popoľníkom jedného policajta.

20. – Vianočný koncert spevokolu Szivárvány v Dome
Csemadoku.

26. – Štefanská zábava v Kameníne. 
30. – Neznámi páchatelia ukradli zvon z rímsko-katolíckeho

kostola v Šarkane.
31. – Marian Hajtman a Béla Pathó sa vykúpali v Dunaji.

– Obyvatelia mesta sa rozlúčili so starým rokom pestrofa-
rebným ohňostrojom.

(p.j.)

Stalo sa v decembri

A Csemadok szalkai helyi alapszervezetének rendezésében
került sor karácsony második ünnepén a római katolikus temp-
lomban a Kaláka együttes vendégszereplésére. Vanda Károly
lelkiatya bevezetője után egyórás műsor keretében hallgathat-
tuk magyar költők megzenésített verseit. A Betlehemes ének és
néhány ismert karácsonyi dal után csendültek fel József Attila,
Szilágyi Domokos, Tamkó Sirató Károly és Kányádi Sándor ka-
rácsonyt idéző dalai az együttes színvonalas előadásában.

Az ünnepi hangverseny hazai szólistái az alapiskola tanulói:
Fritz Bence és Kecskés Benjámin voltak. Nagyszerű muzikali-
tással párosult mindkettőjük előadásában a jelenlevők vastapsát
kiváltó Bicskei ének (Fritz Bence) és A három őzikéről szóló
(Kecskés Benjámin) énekszám. Mgr. Pásztor Éva, zeneszakos

pedagógus tanította be velük a dalokat, amelyeket az általa ve-
zetett énekkarral együtt az alapiskolások december 22-én meg-
tartott karácsonyi ünnepélyén is hasonló sikerrel adtak elő
ugyanitt. Ezt megelőzően az alapiskola húsz tagú énekkara
versmondókkal együtt (Molnár Nikoletta, Csóka Zsolt, Mol-
nár Réka, Soós Dávid, Tóth Edina) szerepelt Kiskeszin az óvo-
dások Mikulás-napján. A közös műsor alatt felcsendült dalok,
versikék és jelenetek még ünnepélyesebbé tették az ovisok csa-
ládias, karácsonyt hívó várakozását. A kölcsönös megajándéko-
zás meghitt perceinek voltunk részesei a jelenlévő óvodásokkal,
iskolásokkal, szülőkkel és pedagógusokkal egyetemben. 

Gubán József

Akiknek lelkéből szól az ének...
(Karácsonyi hangversenyek Szalkán)
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Az egészségügyi rendelőintézet (Poliklinika) vezetése uniós tá-
mogatásból szeretné orvosolni a rendelőintézet épületének hiá-
nyosságait. Erről kérdeztük Matuška László igazgatót.

– Mi adta az ötletet, hogy uniós támogatásért pályázzanak?
– Adott volt a lehetőség, hiszen 2004-ben három időpontban is

lehetett pályázatokat benyújtani. Első hullámban a szlovák alap-
iskola, másodikként az Ady Endre Alapiskola pályázott, mi pedig
a harmadik terminust céloztuk meg, mert a tervezet elkészítésé-
hez időre volt szükség. Szerencsére 2004 őszére sikerült kidolgoz-
ni a pályázatot és összegyűjteni a kérvényhez szükséges okmányo-
kat. Beadványunkat a megyei önkormányzaton (VÚC) keresztül
nyújtottuk be, mivel nekünk nincs jogalanyiságunk. A megye ezt
2004. december 21-én továbbította az érintett tárcához. 

– A pályázat pozitív elbírálása esetén milyen anyagi támogatás-
ra számíthatnak? 

– Összesen 20 millió koronára. Ebből 19 millió koronát kapha-
tunk az uniós alapból, egy millió korona pedig önrész, azonban
ígéretet kaptunk arra, hogy ezt a megye magára vállalja.

– Milyen célra használják fel a 20 millió koronát?
– A párkányi rendelőintézet idestova harminc éve szolgálja a

betegeket. Cserére szorul a villany– és vízvezeték, elhasználódtak
a szociális helyiségek és a hőszigetelés szempontjából már az ab-
lakok sem felelnek meg a követelményeknek. A tervezet kivitele-
zése esetén teljesen megváltozna a rendelőintézet arculata és a
jobb hőszigetelésnek köszönhetően csökkennének a fűtésre fordí-
tott költségeink is. A benyújtott pályázatokat 2005 első negyed-
évében értékelik ki. Abban az esetben, ha megkapjuk az uniós tá-
mogatást jó esélyünk van rá, hogy 2006-ban megvalósuljon a ren-
delőintézet felújítása és 2006 őszén a Poliklinika már új köntös-
ben fogadhatja a betegeket.

Oravetz

Vedenie Polikliniky mieni riešiť nedostatky budovy zdravot-
níckeho zariadenia prostredníctvom finančných prostriedkov
získaných z fondov Európskej únie. Odpovedá Ladislava
Matuška, riaditeľ ustanovizne.

– Odkiaľ vzišiel nápad požiadať o podporu z únie?
– Možnosť bola daná, veď v roku 2004 bolo možné podať

žiadosť v troch vlnách. Základná škola slovenská bola prvou,
maďarská druhá, a my sme sa upriamili na tretí termín, lebo na
prípravu podkladov sme potrebovali čas. Našťastie na jeseň
2004 sa nám podarilo v zrýchlenom tempe vypracovať projekt
a zabezpečiť všetky doklady potrebné k žiadosti. Žiadosť sme
postúpili na vyšší územný celok, pretože my nie sme právnym
subjektom. VÚC vec postúpil 21. decembra 2004 na príslušný
rezort.

– Akou podporou počítate v prípade pozitívneho výsledku?
– Celkom ide o 20 miliónov korún. 19 miliónov môžeme

získať z fondu únie a jeden milión má byť samoúčasť – bolo
nám však prisľúbené, že VÚC nám tento podiel zabezpečí.

– Načo by ste použili spomínanú sumu?
– Štúrovská poliklinika slúži pacientom už tridsať rokov. Čas

už načal budovu – medzi inými je zastarané elektrické vedenie
a vodovod, sociálne zariadenia sú opotrebované a ani okná
nevyhovujú súčasným požiadavkám z hľadiska izolácie. Chceli
by sme odstrániť tieto nedostatky. Po realizácii plánov by sa
úplne zmenila tvárnosť polikliniky a vďaka lepšej tepelnej izo-
lácie by sa znížili náklady na vykurovanie. Žiadosti posúdia v
prvom štvrťroku, získaním podpory máme reálnu šancu na to,
aby sa v roku 2006 uskutočnila rekonštrukcia zdravotníckeho
zariadenia, a na jeseň 2006 môže Poliklinika vítať svojich
pacientov v novom šate.

Oravetz (Preklad: Ági)

Uniós támogatás az egészségügynek? Podpora z únie pre Polikliniku?

2004. december 23-tól szünetel a sétálóutca kivitelezése. A kivi-
telezési munkálatokra kiírt pályázatot elnyerő cég, a Prospect Kft.
közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt ugyanis megszakította a
tereprendezéssel kapcsolatos munkálatokat. Úgy tűnt, hogy a ki-
vitelező cég és a városi hivatal közötti együttműködés fogaskere-
kébe homokszemek kerültek.

Időközben a Prospect vezetése arra a következtetésre jutott,
hogy a szerződésben rögzített árat nem tudja tartani, ezért annak
módosítására tett javaslatot, a hivatal azonban ragaszkodik az ere-
deti megállapodáshoz. A cég tudniillik alacsonyabb árajánlatával
nyerte el a pályázatot. Közben a Fő utcán működő vállalkozók
nyugalankodtak a fennálló helyzet miatt. Az MKP képviselőcso-
portja rendkívüli ülést kezdeményezett a helyzet megvitatására,
amelyre január 27-én került sor. A továbbiakban minden valószí-
nűség szerint a versenypályázat második helyezettje folytathatja
majd a munkálatokat, míg az árkülönbözetet a város – ha kell – pe-
res úton is visszaszerzi a nyertes pályázótól. A városi hivatal veze-
tésének mindenképpen lépnie kell, hisz a munkálatok további szü-
neteltetése időbeli csúszást eredményezhet.  Az MKP képviselőcso-
portja nyugtalanságának adott hangot a kialakult helyzet miatt és
állást foglalt az üggyel kapcsolatban. Ebben leszögezte, hogy to-
vábbra is támogatja a városközpont uniós forrásokból való szépí-
tésének és gyarapításának gondolatát. Egyben kifejezi elégedetlen-
ségét a polgármester egyes intézkedései kapcsán, főként a tekintet-
ben, hogy a nyilvánosságot nem tájékoztatták időben és elégséges
módon, továbbá, hogy az építkezést előbb kezdték, mintsem an-
nak folytatása technikailag kellőképpen biztosítva lette volna. Egy-
ben figyelmeztette a városi hivatalt, hogy a sétálóutca megvalósítá-
sa során ügyeljen arra, hogy olyan ellátási rendszer születhessen,
amely tekintettel van a Fő utcai üzletek és szolgáltatások üzletme-
netére. Továbbá elutasította azokat az esetleges vádakat, amelyek
a testületet tennék felelőssé a jelenleg kialakult helyzetért.

Od 23. decembra stojí práca na výstavbe pešej zóny. Verejnú
súťaž, vypísanú na dodávateľské práce vyhrala firma Prospekt
s.r.o., ktorá práce síce zahájila, ale tesne pred vianocami preruši-
la prácu. Zdalo sa, že do mechanizmu spolupráce firmy a mest-
ského úradu sa dostal piesok. 

Medzičasom vedenie firmy Prospekt dospelo k poznaniu, že cenu
zakotvenú v dodávateľskej zmluve nedokáže držať, preto podala
návrh na úpravu ceny, no mestský úrad trval na pôvodnej dohode.
Firma totiž vyhrala konkurz predovšetkým vďaka svojej nižšej ceno-
vej ponuke. Medzitým mnohí podnikatelia pôsobiaci na Hlavnej
ulici vyjadrili svoju nespokojnosť s daným stavom vecí. Poslanecká
skupina SMK iniciovala zvolanie mimoriadneho rokovania zastupi-
teľstva na prejednanie danej situácie, čo sa uskutočnilo 27. januá-
ra. Na zasadnutí sa poslanci informovali o podrobnostiach.

V ďalšom pravdepodobne môže pokračovať v realizácii firma,
ktorá sa umiestnila v konkurze na druhom mieste, kým cenový roz-
diel bude vymáhať mesto od víťaza – ak je to potrebné aj – súdnou
cestou. V časovej tiesni mestský úrad v každom prípade musí učiniť
nejaké kroky, nakoľko odsúvanie prác môže zapríčiniť nežiadúci
časový sklz. Poslanecký klub SMK vyjadril svoje znepokojenie nad
daným stavom a sformuloval svoje stanovisko. Skonštatoval, že
naďalej podporuje skrášlenie a zveľadovanie centra mesta s
využitím prostriedkov fondov EÚ. Zároveň vyjadruje svoju nespo-
kojnosť s postupom primátora mesta, hlavne v tom ohľade, že verej-
nosť nebola včas a dostatočne informovaná, ďalej stavba bola zača-
tá skôr, ako bolo možné technicky zabezpečiť riadne pokračovanie.
Zároveň upozornilo mestský úrad, aby dohliadalo pri realizácii
výstavby pešej zóny na to, aby sa zrodil taký režim zásobovania,
ktorý zohľadňuje zabezpečenie chodu obchodov a služieb na
Hlavnej ulici. Ďalej odmietlo prípadné obvinenia zo zodpovednos-
ti MZ za terajší stav. 

-OD-

Promenád gondok Problémy s promenádou
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A december elején közzétett felhívásra, miszerint női, férfi és
gyermekruhákat gyűjtenek a rászorulóknak sokan megmozdul-
tak Szőgyénben. Elkötelezett emberek vállalták a szervezést, de
a munka oroszlánrészét Sárai Melinda végezte, aki saját ottho-
nában fogadta, osztályozta és csomagolta az összegyűlt ruhane-
műt. Végül már a garázsba se állhattak be az autóval a tornyo-
suló zsákoktól. Szinte ömlött a sok adomány és a szervezők
azon törték a fejüket, hová, milyen intézményeknek osszák szét
a különböző holmikat. 

A kovácspataki otthonba női ruhák, a csitári anyaotthonba
csecsemő és női ruhák kerültek. 

Cserkészek vitték az adományt Esztergomba, Regőczi István
atyának, aki Budapesten árvaházat működtet, de jutott a gyer-
mekruhákból a gútai gyermekotthonnak is.

Az érsekújvári Máté doktornő által felkarolt fiúszálláson,

ahol a nevelőotthonokból kikerült fiatalok élnek egy födél
alatt, a férfiruhákat fogadták szívesen. 

Melindához azonban nem csak a karácsonyi ajándékozó han-
gulatban, de a mai napig viszik a lakosok a szinte újnak számí-
tó ruhákat. Van, aki a rászorulók nehéz helyzetét tartja szem
előtt, de olyan is akad, aki csak a sok felesleges holmitól akar
megszabadulni. Az azonban mindenképpen értékelendő, hogy
nem a kukában kötnek ki a még használható dolgok.

Berényi Kornélia, az egyik szervező elmondta, sokszor meg-
kérdezik tőlük, melyik szervezet nevében gyűjtenek.
Faluhelyen, ahol ismerik egymást az emberek nem mindig fon-
tos valamely szervezet égisze alatt végezni ezt a nemes munkát.
Szőgyénben most EMBEREK gyűjtenek EMBEREKNEK. 

-bokor-

A Párkányban eltöltött első heteim alatt a leglényegesebb
dolog a város megismerése volt, ugyanakkor azt is szerettem
volna, hogy a város ismerjen meg engem. A várost oly módon
köszöntöttem, hogy 200 holland tulipánhagymát ültettem el a
város különböző pontjain – zöldövezetben, középületek előtt,
parkokban. Szeretem a tulipánokat, no és persze a tulipán
Hollandia egyik jelképe, a holland kultúra örökségének egy
része. De amit sok ember talán nem tud, a törökök a jogos bir-
tokosai ennek a kulturális szimbólumnak. Évszázadokkal eze-
lőtt Törökországból hatalmas mennyiségben hozták be
Hollandiába ezeket a hagymákat, de mára már elfelejtettük
mindezt, amikor azt énekeljük: „amikor a tavasz megérkezik,
Amszterdamból küldök neked tulipánt”.

Amszterdamból érkeztem, de az elkövetkezendő hat hónap-
ban egy olyan városban fogok élni, amely hosszú időre török
megszállás alá került és még mindig török nevet visel (Parkan).
Hídőrként szeretném felfedezni a várost ezekkel az ártatlan
virágokkal. Ennek érdekében egy egész héten át jártam a város
utcáit. Hídőrként kötelességemnek éreztem, hogy a híd másik
oldalán is ültessek, így átmentem Esztergomba és ott is ültettem
tulipánokat, amelyek majd tavasszal virágaikkal köszöntik a két
város polgárait. A társam, Albert elkísért ezekre a sétáimra és
fényképet készített minden egyes helyről. Nagyon csodálkoz-
tam, hogy senki sem kérdezett meg, mit is csinálok. Az embe-
rek nézték, hogy mit művelek, de nem közelítettek meg.

Amszterdamban ez épp ellenkezőképpen működik. Amikor
kimegyek az utcára filmezni vagy fényképeket készíteni vagy
egy akciót eljátszani, az emberek azonnal megkérdezik mit
miért csinálok. Ebben a pillanatban fotókat készítek Párkányról
és környékéről. Néhány látható az ablakomban a Vámház köz
2 alatt. Bárkit szívesen látok az alkotótermemben, aki kíváncsi
rá, hogy mit is csinálok itt.

Monique Besten (ford: Jónás Mária)

„Amszterdamból küldök neked tulipánt”
Új lakója van a Hídőrháznak

„Pošlem ti z Amsterdamu tulipán”
Dom strážcu mosta má nového obyvateľa

V prvých týždňoch strávených v Štúrove bolo pre mňa najdô-
ležitejšie oboznamovanie sa s mestom, no chcel som, aby aj
mesto spoznalo mňa. Mesto som pozdravila takým spôsobom,
že som do parkov, pred rôzne budovy, verejných priestranstiev
vysadila 200 holandských tulipánových sadeníc. Mám rada tuli-
pány, no a tieto kvety sú symbolom Holandska, sú súčasťou
holandskej kultúrnej tradície. Mnohí možno nevedia, že Turci
sú oprávnení majitelia týchto kvetov. Pred mnohými storočiami
totiž dovážali obrovské množstvo týchto kvetov do Holandska
práve z Turecka, ale dnes nás už to nenapadne, keď si zaspieva-
me pesničku „Pošlem ti z Amsterdamu tulipán”.

Prišla som z Amsterdamu, ale v nastávajúcich šiestich mesia-
coch budem bývať v takom meste, ktoré bolo dlho pod turec-
kým panstvom, a aj teraz používajú jeho turecké meno
(Parkan). Ako strážca mosta by som chcela objaviť mesto svoji-

mi nevinnými kvietkami. V záujme toho som chodila celý
týždeň po uliciach mesta. Ako strážca mosta som cítila za svoju
povinnosť, aby som vysadila kvety aj na druhom brehu, preto
som prešla do Ostrihomu, a aj tam som sadila tulipány, ktoré
na jar pozdravia svojimi kvetinami občanov dvoch miest. Môj
druh, Albert ma odprevadil na tieto prechádzky a odfotil každé
miesto. Bola som veľmi prekvapená, že nikto sa neopýtal, čo
robím. Ľudia sa dívali, ale nepriblížili sa ku mne. V Amsterdame
to funguje práve opačne. Keď vyjdem na ulicu natáčať alebo
fotiť, alebo zahrať nejakú akciu, ľudia sa hneď vypytujú čo a
prečo robím. V tejto chvíli robím fotografie o Štúrove a okolí –
niektoré z nich môžete vidieť aj v mojom okne v budove strážcu
mosta Pri colnici č. 2. Každého záujemcu srdečne očakávam v
mojom ateliéri, ktorý je zvedavý na moju prácu.

Monique Besten

Emberek az Embereknek
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V dvoch prízemných kanceláriách administratívnej
budovy na ulici Sv. Štefana č. 79 funguje spoločný
obecný úrad pod vedením Dezső Nágela, starostu obce
Svodín. Jeho sme sa opýtali, čo predchádzalo vzniku
spoločného úradu.

– K spoločnému úradu sa z 23 usadlostí regiónu pri-
pojilo19. Podľa Vás tieto samosprávy prečo upred-
nostnili Vami založený spoločný úrad pred štúrovským
úradom?

– Podľa môjho názoru v tom, že sa nepripojili k
Mestskému úradu v Štúrove, zohrali dôležitú úlohu dve
okolnosti. Na jednej strane štúrovské vedenie mesta
nechcelo zamestnať tie dve inžinierky, ktoré získali
hodnotné skúsenosti v oblasti výstavby a ochrany život-
ného prostredia, na druhej strane riadenie spoločného
úradu sme chceli zrealizovať na základe demokratic-
kých zásad.

Od 1. januára 2003 boli zákonom prenesené právo-
moci stavebného úradu na samosprávy. Na obecných
úradoch jednotlivých usadlostí (okrem Štúrova) neboli
takí odborníci, ktorí by dokázali zabezpečiť tieto úlohy.
Preto bolo jednoznačné, aby sme výkon prenesených
právomocí zabezpečili spoločne. Zákon č. 369 o samo-
správach na to dáva dve možnosti. Okrem samostat-
ných inštitúcií s právnou subjektivitou je možné splno-
mocniť úrad jednej usadlosti, alebo zriadiť spoločný
obecný úrad. Na začiatku sme chceli, aby usadlosti
Južného regiónu spoločne zabezpečili výkon týchto prá-
vomocí – aj naše jednania smerovali k tomu. Ale neskôr
sme sa stretli s dvomi zásadnými problémami. V prípa-
de prijatia podmienok, ktoré presadzoval Mestský úrad
v Štúrove, by pridružené usadlosti jednak nemali
možnosť zasahovať do personálnych otázok, na druhej
strane mestský úrad chcel zastrešiť výkon úloh vlastný-
mi zamestnancami – nezamestnal by skúsený personál
stavebného úradu. Väčšina obcí, oproti vedeniu mesta,
bola spokojná s prácou dvoch spomínaných pracov-
níčok zamestnaných na stavebnom úrade, a počítali s
nimi aj po zmene situácie. V januári 2003 sa na zasad-
nutí Južného regiónu zrodilo rozhodnutie, na základe
ktorého 19 usadlostí nepoverí mestský úrad s touto
úlohou, ale zriadi spoločný obecný úrad, kde zamestná
pracovníkov stavebného úradu v čiastočnom úväzku
(0,75 – 0,75), ktoré okrem prenesených právomocí
budú vykonávať aj úlohy spojené s pôvodnými právo-
mocami (výstavba a ochrana životného prostredia).

Od 1. augusta 2004 sa práca spoločného obecného
úradu rozšírila o právomoci školského úradu (v 7
obciach 10 škôl, viac ako 1000 žiakov), od 1. januára
2005 bude tvoriť organickú súčasť úradu protipožiarna
ochrana, ochrana práce a civilná obrana, ďalej agenda
sociálnej starostlivosti na spomínaných obciach.

Starostovia usadlostí, ktoré zriadili spoločný obecný
úrad, na svojich poradách spoločne rozhodujú o všet-
kých záležitostiach súvisiacich s úradom (personálne
otázky, výdavky, príspevky) samozrejme za súhlasu jed-
notlivých zastupiteľstiev. V súvislosti s plánovaným
zlúčením matričných úradov sme sa v novembri obráti-
li na ministerstvo vnútra s tým, aby nám v rámci spo-
ločného obecného úradu povolili zriadenie matričného
úradu. V prípade pozitívneho výsledku by sme všetky
úlohy spojené s matrikou 19 usadlostí riešil náš úrad.

Oravetz (Preklad: Ági)

A Szent István utca 79 alatti adminisztratív épület két
földszinti irodájában működik a közös községi hivatal,
Nágel Dezső, szőgyéni polgármester irányítása alatt. Őt
kérdeztük e közös hivatal létrehozásának körülményeiről. 

– A párkányi régió 23 települése közül 19 csatlakozott a
közös községi hivatalhoz. Ön szerint ezek az önkormány-
zatok miért helyezték előnybe a párkányival szemben az
Önök által életre hívott közös hivatalt? 

– Véleményem szerint két körülmény játszott szerepet ab-
ban, hogy nem a párkányi Városi Hivatalhoz csatlakoztak.
Egyrészt a párkányi városi hivatal vezetésének nem állt szán-
dékában alkalmazni azt a két mérnöknőt, akik évek során
komoly tapasztalatokra tettek szert az építésügy és a környe-
zetvédelem terén, másrészt a közös hivatal irányítását de-
mokratikus elvek alapján szerettük volna megvalósítani. 

2003. január 1-től a törvény az önkormányzatokra ruház-
ta át az építési hivatalok teendőit. Az egyes települések köz-
ségi hivatalaiban (Párkány kivételével) nem voltak olyan
szakemberek, akik ezt a feladatot el tudták volna látni. Ezért
kézenfekvő volt, hogy az átruházott jogkör ellátását közösen
biztosítsuk. Erre az önkormányzatokról szóló 369-es tör-
vény két lehetőséget ad. A jogalanyisággal rendelkező önál-
ló intézményeken kívül fel lehet hatalmazni az egyik telepü-
lés hivatalát, vagy pedig közös községi hivatalt lehet e célból
létre hozni. A kezdeteknél azt szerettük volna, hogy a Déli
Régió települései közösen biztosítsák e jogkör gyakorlását –
tárgyalásaink is ebben az irányban folytak. A későbbiek fo-
lyamán azonban két lényeges problémába ütköztünk. A pár-
kányi Városi Hivatal által szorgalmazott feltételek elfogadá-
sa esetén a társuló településeknek egyrészt nem lett volna le-
hetősége beleszólni a személyi kérdésekbe, másrészt a város-
háza saját alkalmazottjaival akarta ellátni a feladatokat – az-
az nem alkalmazta volna az építkezési hivatalban komoly ta-
pasztalatokat szerzett, már említett személyeket.

A város vezetésével ellentétben a községek túlnyomó része
meg volt elégedve az építkezési hivatalban addig alkalmazott
két mérnöknő munkájával és a megváltozott körülmények
után is számított rájuk.

2003. januárjában a Déli Régió ülésén született az a dön-
tés, amely alapján a 19 település nem a párkányi városházát
bízza meg ezzel a feladattal, hanem közös községi hivatalt
hoz létre, és az építkezési hivatalban addig dolgozó szemé-
lyeket alkalmazza részmunkaidőben (0,75 – 0,75), akik az
átruházott jogkörökön túl az eredeti jogköri feladatokat
(építkezés – környezetvédelem) is elvégzik. 

2004. augusztus 1-től a közös községi hivatal munkája az
oktatásügyi hivatal jogköreivel (7 községben, 10 iskola, több
mint 1000 diák) bővült, 2005. január 1-től pedig a tűzvéde-
lem, munkavédelem és polgári védelem is a hivatal tevé-
kenységének szerves részét képezi, valamint a szociális gon-
dozás ügyvitele terén is már hozzánk tartozik a 19 említett
település.

A közös községi hivatalt létrehozó települések polgármes-
terei üléseiken közösen döntenek minden, a hivatallal kap-
csolatos ügyben (személyi kérdések, kiadások, hozzájárulá-
sok), természetesen az egyes képviselőtestületek jóváhagyá-
sával. 

Az anyakönyvi hivatalok tervezett összevonásával kapcso-
latban, novemberben fordultunk a belügyi tárcához, hogy a
Közös Községi Hivatalon belül engedélyezzék az anyaköny-
vi hivatal létrehozását. Kérvényünk pozitív elbírálása esetén
az említett 19 település anyakönyvi teendőit is itt intéznénk. 

Oravetz

Közös községi hivatalSpoločný obecný úrad
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280 millió forint Esztergom elektronikus 
közigazgatási rendszerére

280 miliónov forintov na vybudovanie 
elektronického systému verejnej správy Ostrihomu

Hatszázmillió forintos támogatást nyert Esztergom az EU strukturális alapjaiból

Kezdődik a Széchenyi tér felújítása
Esztergomban

280 millió forintot nyert Esztergom a Hírközlési Minisz-
térium pályázatán elektronikus közigazgatási rendszerének
fejlesztésére. A 2006-ra kiépülő elektronikus közigazgatási
rendszer lehetővé teszi a lakosság és az üzleti vállalkozások
számára a közigazgatás tulajdonában lévő adatforrások, va-
lamint a szolgáltatások egyszerű, gyors és áttekinthető el-
érését. A közigazgatási és információs portálrendszer kiala-
kítása Esztergom és vonzáskörzetének elektronikus társa-
dalomba történő bekapcsolását, a gazdasági és társadalmi
esélyegyenlőség és versenyképesség javítását, a határon át-
nyúló regionális kapcsolatok erősödését eredményezi. Esz-
tergom évszázadokon keresztül országos jelentőségű város
volt. A rendszerváltozás óta a város visszakapta regionális
központ szerepét. A Mária-Valéria híd újjáépítésével meg-
teremtődtek a határon átívelő Eurorégió kialakulásának
közlekedési és logisztikai feltételei is. Esztergom vonzás-
körzete megújult, regenerálódott, 2003 őszén megalakult
az Ister-Granum Eurorégiós együttműködés, melynek kö-

zel 50 szlovák és 50 magyar település a tagja. Esztergom di-
namikus fejlődése statisztikai mutatókkal is alátámasztha-
tó. A 25 ezer lakosnál nagyobb települések között Eszter-
gomban a legnagyobb az egy főre jutó beruházások össze-
ge, az útépítésben az előkelő második helyet foglalja el
Hódmezővásárhely után. A város költségvetése 10 év alatt
2 milliárdról 13 milliárdra nőtt. Kevés település dicseked-
het a lakosság gyarapodással. Esztergom tavaly átlépte a
bűvös 30 ezres lélektani határt, az elmúlt években másfél-
ezerrel nőtt a lakosság száma. 2000-2002 között kiépült a
városban a szélessávú internetezést lehetővé tevő csillag-
pontos optikai kábelhálózat és az ADSL-hálózat is. Az
elektronikus önkormányzati rendszer bevezetésével a város
az itt letelepült vállalatoknak, mint a Suzuki, TYCO,
Diamond, Sumimoto és az újabb vállalkozásoknak a ver-
senyképességüket alapjaiban befolyásoló módon tud segít-
séget nyújtani. 

(Esztergom város önkormányzatának sajtóközleménye)

Ostrihom získal od Ministerstva komunikácií 280 miliónov
forintov na rozvoj elektronického systému verejnej správy.
Systém vybudovaný do roku 2006 umožní obyvateľom a pod-
nikateľom získať rýchly a jednoduchý prehľad informácií, ktoré
patria k verejnej správe. Výsledkom zriadenia verejno-správneho
a informačného portálového systému bude zapojenie
Ostrihomu a jeho okolia do elektronickej spoločnosti, čím sa
vyrovnajú spoločenské šance a zlepšia súťažné podmienky pod-
nikateľských subjektov, upevnia sa cezhraničné regionálne
vzťahy. Ostrihom bol počas mnohých storočí mestom s celoš-
tátnym významom. Zmenou režimu sa stal opäť regionálnym
centrom. Obnovením mostu Márie Valérie boli splnené doprav-
né a logistické podmienky na vznik cezhraničného euroregiónu.
Regeneroval sa okruh afinity Ostrihomu, na jeseň 2003 sa roz-
prúdila spolupráca v rámci Euroregiónu Ister-Granum, ktorého

členom je približne 50 slovenských a 50 maďarských miest a
obcí. Dynamický rozvoj Ostrihomu dokazujú aj štatistické uka-
zovatele. Medzi mestami s počtom obyvateľom vyšším ako 25
tisíc v Ostrihome pripadá najviac investícií na jedného obyva-
teľa, vo výstavbe ciest sa umiestnil na druhom mieste. Rozpočet
mesta sa za uplynulých desať rokov zvýšil z 2 na 13 miliárd.
Málo miest sa môže hrdiť so zvýšením populácie. Ostrihom
vlani prekročil 30-tisícovú hranicu, v uplynulých rokoch zvýšil
počet svojich obyvateľov o jeden a pol tisíc. V rokoch 2000-
2002 bola vybudovaná širokofrekvenčná optická internetová
sieť a sieť ADSL. Zavedením elektronického systému samosprá-
vy dokáže byť mesto nápomocné pri zvyšovaní súťažnej schop-
nosti podnikov, ako Suzuki, TYCO, Diamond, Sumimoto a
všetkých nových podnikaní.

(Tlačová správa samosprávy mesta Ostrihom) (Preklad: Ági)

A város központjának integrált átalakítása abba a koncep-
cióba illeszkedik, amelynek célja Esztergom egységes, ren-
dezett városképének kialakítása. Az elképzelések szerint
növekszik a Duna-parti város tőkevonzó, lakosságmegtartó
képessége és turisztikai vonzereje, emellett új munkahelyek
alakulnak ki a beruházás nyomán. A 600 milliós pályázathoz
harmincmillió forintos önerőre volt szükség. A település az
önerő előteremtéséhez 18 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a Belügyminisztériumtól. A beruházás kivi-
telezésének első ütemeként elbontják a Széchényi téri bur-
kolatot, hozzálátnak a közművek átépítéséhez, a berendezé-
sek, vezetékek szükséges korszerűsítéséhez. A muzeológu-
sok, régészek feltárják a történelmi értékeket. A tér dísz– és
egyéb burkolóelemeket kap, és átszabják a jelenlegi gyepesí-
tett, parkos területet a Szentháromság-szobor körül. Új köz-
téri szobrok, Mária Terézia és Géza fejedelem kap helyet
Esztergom új főterén. A harmonikus összképhez az önkor-
mányzat által terveztetett táblák, egyedi padok, hulladék-

gyűjtők, burkolathoz illeszkedő ágyásszegélyek, fák, cserjék,
virágok is hozzájárulnak majd. A beruházás az esélyegyen-
lőségi szempontokat is figyelembe vette: a területet kisgyer-
mekes családok, mozgássérültek és más fogyatékkal élők
számára is akadálymentessé teszik. A hagyományos aszfalt-
nál drágább, de tartósabb porfírburkolat mentes lesz a kere-
kes székek gördülését akadályozó, kiemelkedő szegélyektől
is. A terv előnyben részesíti az EU szabványaival harmo-
nizáló technológiákat, termékeket, és a környezetvédelmet
szem előtt tartó eljárásokat. A díszkővel burkolt, kerthe-
lyiségekkel és éttermi teraszokkal újjáélesztett városközpont
nemcsak a Várból idesétáló vendégeket csalogatja. Az egysé-
ges, rendezett településkép, a város igényeinek megfelelő
rendezvények, utcabálok, koncertek, a kisvárosi hangulatú,
pihenésre és szórakozásra lehetőséget és alkalmat nyújtó,
szabadon átjárható sétatér kialakulása hozzájárul a polgárok
életminőségének javulásához és a kulturális élet felpez-
sdüléséhez.
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A párkányi római katolikus iskolát ebben az időben a hitköz-
ség államsegéllyel tartotta fenn. Az iskola a következő tanfokoza-
tokat foglalta magába: ismétlő tanfolyamot, hat osztályú elemi is-
kolát és óvodát. Ez utóbbit a hitközség teljes egészében a maga
erejéből tartotta fenn, államsegély nélkül. Dr. Majer Imre iskola-
igazgató 1911. évi értékelésében elismeréssel szól a három évvel
azelőtt megválasztott iskolaszék munkájáról, „... mert megértve a
törvény intencióját, nagy áldozatok árán a tanszereket gyarapí-
totta és az iskolai butorzatot kiegészitette. A f. tanévben a hat
tanterem két ajtós szekrényekkel, függönyökkel, kályha ellenző-
vel és hőmérővel lett ellátva, f. év április 17-én pedig elhatároz-
ta az iskolaszék, hogy a tantermeket fokozatosan svédpadokkal
szereli fel.” Az 1911. jan. 8-án megválasztott iskolaszék így állt
föl: egyházi elnök: dr. Majer Imre pápai kamarás, plébános, vi-
lági elnök: Klement István földbirtokos, takarékpénztári h. igaz-
gató, az iskolaszék 30 év óta lelkes tagja, iskolaszéki jegyző és
gondnok: Szilaveczky István kiérdemült róm. kath. kántortanító,
tagok: Baráth Béla tanító, id. Barta Ferenc, Csányi Vince, Ivanics
Gyula községi főjegyző, Janiga István, Kósa István, Krizsán Vin-
ce községi bíró, Molnár Ferenc községi pénztárnok, ifj. Németh
András, Pathó Imre, Szekér Vince, Tóth Kálmán templomgond-
nok. Az 1910-11. tanévben a következő tantestület volt hivatott
az oktatást biztosítani Párkányban: igazgató: dr. Majer Imre, ta-
nította a hittant az I-VI. osztályban. Főtanító: Hencz Mihály, ta-
nította az V-VI. osztályt és az ismétlősöket. Tanítók: Bitter Béla,
a tantestületi értekezletek jegyzője, tanította a IV. osztályt,
Baráth Béla, tanította a III. osztályt és az ismétlősöket. Tanító-
nők: Zatykó Amália, tanította a II. osztályt és a kézimunkát
ugyanott, Szkalkáné Végh Ilona, tanította az I. fiú osztályt és ké-
zimunkát az V-VI. osztályban, Szvoboda Ilona, tanította az I. le-
ány osztályt és kézimunkát a III-IV. osztályban. Óvónő: özv.
Drozdyné Nagy Anna. Már az 1868. évi iskolatörvény felsorolja
azokat a feltételeket, amelyek alapján a hitfelekezetek iskolát
tarthatnak fenn. Egyúttal elrendeli, hogy ezek az iskolák kellő-
képpen be legyenek bútorozva és taneszközökkel ellátva. Az
1907-ben kiadott törvény pedig egyenesen előírja a kötelező is-
kolai felszerelést. A törvény végrehajtására kiadott miniszteri uta-
sításhoz csatolt függelékben vannak felsorolva mindazon tansze-
rek, melyeket az iskolafenntartónak kell beszerezni. Ez a jegyzék
két részre oszlik. Az elsőben vannak felsorolva azok a taneszkö-
zök, amelyeket a törvény életbe lépésétől, vagyis 1907.6.1-től
1910.9.30-ig okvetlenül be kell szerezni. Miután a felsorolt tan-
szerek között olyanok is vannak, melyek „a tanítók által kis fá-
radsággal és jóakarattal beszerezhetők”, a hercegprímás elrendel-
te és kötelességévé tette a hét vármegyére kiterjedő esztergomi
főegyházmegye összes róm. kat. iskoláinál működő tanítóknak
azon ásványok, rovarok és növények gyűjtését, amelyek az isko-
la környékén fellelhetők. Ezek a törvények nagyot lendítettek a
párkányi iskola felszereltségén, mert úgy az iskolaszék, mind a
tantestület igyekezett azoknak eleget tenni, s így csakhamar lét-
rejött a kőzet-, növény– és rovargyűjtemény, fizikai szertár és
könyvtár. Az ásványok gyűjtése az 1910-11. tanévben indult. A
gyűjteményben ekkor 85 ásvány volt, nagyobbrészt Hencz József
topánfalvai állami elemi iskolai igazgató tanító ajándéka. Gyűjtő:
Hencz Mihály főtanító. A növénygyűjtés szintén ebben az évben
vette kezdetét. A gyűjtemény ekkor 57 növénnyel rendelkezett,
többnyire olyanokkal, melyek a környéken tenyésztek. Gyűjtő:
Bitter Imre tanító. Az iskolának a múltban már volt egy kisebb
rovargyűjteménye, melyet az esztergom-vizivárosi zárda ajándé-
kozott neki, de ez gondozás hiányában nagyobbrészt tönkre-
ment. Ebben az évben azonban felújították a gyűjteményt, mely
69 rovart tartalmazott. Gyűjtő: Baráth Béla tanító. A fizikai szer-
tár alapját Vaszary Kolos hercegprímás rakta le, miután a szüksé-
ges fizikai szereket – az elektromos gép kivételével – az iskolának

ajándékként megküldte. Hogy mit tartalmazott egy jól felszerelt
fizikai szertár a múlt század elején? Íme: elektromos kettős inga,
mérleg állvány, kalmármérleg, mágnespatkó, üvegharang, szívó-
kút, közlekedő edények, hajcsövek, kisérletező lámpa, ásványta-
ni kisérletező eszközök, stb., összesen 27 darab. Szertárőr:
Baráth Béla. Az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről szóló
1908. évi törvény alapján az 1910-11. iskolai évben már úgy a
mindennapi, mind az ismétlő tanfolyamban teljesen ingyenes
volt a tanítás. Mivel tandíjat nem szedtek, ennek ellenértékében
az állam évi 965 korona 34 fillér tandíjkárpótlásban részesítette
az iskolát. A törvény azonban megengedte, hogy a mindennapi
elemi iskolába felvett tankötelesek után 50 fillér beíratási díjat
szedhetnek azzal a feltétellel, hogy ez az összeg kizárólag az ifjú-
sági és tanítói szakkönyvtár gyarapítására fordíttassék. Az iskola-
szék ebben az értelemben határozatot fogadott el, és így megve-
tette a párkányi iskola ifjúsági könyvtárának az alapját 85 kötet-
tel. Az ifjúsági könyvtár terhére még egy ifjúsági folyóiratot is já-
rattak Zászlónk címmel. Érdemes egy pillantást vetnünk az
1910-11. tanévben folyósított különféle segélyekre és jutalmak-
ra. A folyó tanévben a tantestület és az iskola a következő állam-
segélyeket élvezte: Hencz Mihály főtanító 300 korona korpótlé-
kot, Bitter Béla 874 korona fizetéskiegészítést és 200 korona
korpótlékot, Baráth Béla 900 korona fizetéskiegészítést,
Szkalkáné Végh Ilona 900 korona fizetéskiegészítést és 200 ko-
rona korpótlékot, Zatykó Amália 900 korona fizetéskiegészítést
és 200 korona korpótlékot, Szvoboda Ilona 400 korona fizetés-
kiegészítést kapott. Tandíjkárpótlás címén az iskola évente 965
korona 34 fillér államsegélyt kapott. A község a folyó tanévben
iskolasegély címén 560 koronát utalt át az iskolának. Az építen-
dő új óvodára a párkányi takarékpénztár 250 koronát adott.
Akadtak olyanok is mindig, akik a szegény iskolás gyermekek ru-
házására és jutalmazására segélyt nyújtottak. A tárgyalt iskolaév-
ben Vaszary Kolos hercegprímás 50 koronát küldött e célból, az
esztergomi főkáptalan szintén 50 koronát küldött a párkányi és
nánai jó tanulók jutalmazására, Szkalkáné Végh Ilona tanítónő az
esztergomi Friss Ujság kezelési százalékát, ami 30 koronát tett ki,
ajánlott fel egy iskolai jutalomalap létesítésére, továbbá a párká-
nyi takarékpénztár 25 koronát, a párkányi hitelbank szintén 25
koronát utalt át jutalmazásra. A tárgyalt tanév iskolai értesítője a
tanulók névsorával és érdemjegyeik feltüntetésével együtt megte-
kinthető a városi múzeumban

Juhász Gyula

Múzeumi levél
A Párkányi Római Katholikus Elemi Iskola az 1910-11. tanévben

Hosszú évtizedek óta várják az esztergomiak, Párkány
lakói, a Katolikus Egyház vezetői, a turisztikai szakemberek és
az Esztergomba látogatók, hogy a Bazilika esti megvilágítást
kapjon.

A díszkivilágítás előkészítése négy éves múltra tekint vissza.
2001-ben a Széchenyi tervből megvalósult az esztergomi vár

díszkivilágítása, amely óriási népszerűségnek örvend, megvál-
toztatta a város egész éjszakai arculatát. Ugyanebben az évben,
szintén a Széchenyi-terv támogatásával elkészült a Bazilika
díszkivilágításának kiviteli terve.

2003-ban és 2004-ben egyeztetések zajlottak, majd 2004.
december 21-én döntés született a Bazilika díszkivilágításának
2005-ben történő megvalósítása ügyében. 

2005. január 19-én a budapesti Gellért Szállóban bejelentet-
ték a magyar turizmus szempontjából is jelentős döntést a
Bazilika díszkivilágításának megvalósításáról, valamint az esz-
tergomi Tourinform iroda létesítésének szándékát. 

A turisztikai főszezonra megvalósul az
esztergomi Bazilika díszkivilágítása
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A támogatók jóvoltából végre teljesült a kőhidgyarmati
Klimó család álma, és átvehették azt a személyautót, melyre a
súlyosan beteg, Allagille-szindrómában szenvedő Ákosnak a to-
vábbi kezeléshez, szakorvosokhoz szállításához nagy szüksége
van. A január 12-én megrendezett átadási ünnepséget jótékony-
sági koncert előzte meg a párkányi római katolikus templom-
ban, melyen fellépett a párkányi Szivárvány Énekkar és
Czuczor Roland orgonaművész. – Leányvállalatunkkal, az OTP
lízinggel közösen egy autót adtunk át a Klimó családnak, amel-
lyel a kisfiút könnyebben szállíthatják. Ennek a finanszírozását
közösen biztosítja az OTP Banka Slovensko és az OTP lízing-
társasága – tájékoztatott Kelecsényi Ernő, az OTP Bank szlová-
kiai alelnöke. – Országos jelentőségű felajánlásról van szó.
Olyan emberek kerestek meg bennünket, akiknek itt Párkány-
ban fontos, hogy ilyen nemes célokat támogassanak, mi pedig
ezt a rendelkezésünkre álló keretből meg tudtuk oldani az OTP
leányvállatával – tette hozzá az OTP szlovákiai alelnöke. 

Mazán Péter, az OTP lízingtársaság vezérigazgatója az Új
Szónak elmondta, hogy nagy örömmel tettek eleget a kérésnek.
Farkas Iván MKP-s parlamenti képviselő ugyanakkor az ünnep-
ség kapcsán megjegyezte, hogy ezúton szeretnének a szervezők
nevében – Nagy Gábor átyával, Nagy Péterrel, Jégh Izabellával
közösen – köszönetet mondani mindazoknak, akik kisebb-na-
gyobb anyagi támogatással hozzájárultak ahhoz, hogy Ákosék
megkaphatták az autót. Hiszen a két nagy támogató mellett
még számos szponzor is hozzájárult ahhoz, hogy a kisfiú továb-
bi gyógykezelését támogassák. Klimó Zsanett és férje Csaba
meghatottan mondott köszönetet mindazoknak, akik már több
hónapja együttéreznek velük és valahol felvállalták családjuk

problémáit. A Klimó család ugyanakkor szomorúan osztotta
meg velünk azzal kapcsolatos aggályait, hogy Ákos legutóbbi
nyitrai kezelésekor az orvosok tudatták velük: a kisfiú sürgős
szív– és tüdőműtétre szorul. Ezt azonban aligha vállalják már itt
Szlovákiában az orvosok, mivel túl nagy a kockázata, ezért to-
vábbi kihívásoknak néznek elébe. Tehát szükségük lesz egy
olyan külföldi szakorvosra, aki nem utasítja vissza ezt a kihí-
vást. Fiuk megmentése érdekében továbbra is szívesen fogad-
nak bármiféle támogatást. 

Száz Ildikó (Új Szó, 2005. január 13.)

2004. december 11-13 között Prágá-
ban szerepelt a párkányi Liszt Ferenc
Művészeti Alapiskola néhány diákja, pe-
dagógusa és a Papp Katalin vezette Stilla
Pectus kórus. A prágai meghívásra 2004.
szeptemberében, a Budapest melletti
Nagykovácsiban került sor, ahol a művé-
szeti alapiskolák jövőjéről zajlott egy ér-
dekfeszítő konferencia, s amelyen a prá-
gai, párkányi és több magyarországi ze-
neiskola diákja mutatták be tudásukat a
jelenlévőknek. Egyébként érdemes lenne
a párkányi alap– és középiskolákból egy
röpke látogatást szervezni a Nagyková-
csiban működő Amerikai Iskolába, amely

Közép-Európa egyik legmodernebb és
legjobban felszerelt intézménye.

Prágában 34 művészeti alapiskola mű-
ködik. Mi a Taussigova utcai zeneiskolá-
val karöltve adtunk két karácsonyi kon-
certet. A közös fellépések a Salvátor
templomban, és a prágai Zeneakadémia
Martinu koncerttermében zajlottak, ahol
igencsak színvonalas és tartalmas művé-
szeti produkcióknak lehettünk fül– és
szemtanúi. Prágából csupa szép élmény-
nyel tértünk haza, s reméljük, hogy az ot-
tani diákok és zenetanárok előadását ha-
marosan Párkányban is élvezhetjük.

(c)

V dňoch 11-13. decembra 2004
účinkovali žiaci a pedagógovia ZUŠ F.
Liszta i ženský spevácky zbor Stilla
Pectus na vianočnom koncerte v
Prahe. Pozvanie do Prahy sa zrodilo v
septembri 2004, a to v obci
Nagykovácsi pri Budapešti, kde sme sa
zúčastnili zaujímavej konferencie,
ktorá sa zaoberala smerovaním a
budúcnosťou ZUŠ v 21. storočí. Na
konferencii sa svojím umením predsta-
vili žiaci zo ZUŠ z Prahy 8, zo Štúrova
a viacerých maďarských miest a obcí.
Mimochodom zo základných a stred-
ných škôl zo Štúrova by sa skutočne
oplatilo zorganizovať bleskovú exkur-
ziu do ultramodernej Americkej školy
v Nagykovácsi, ktorá v celej strednej
Európe vyniká jedinečným vybavením.
V Prahe sa nachádza celkovo 34 ZUŠ.
Naša delegácia vystúpila spolu so ZUŠ
na Taussigovej ulici na dvoch vianoč-
ných koncertoch. Naše spoločné vystú-
penia sa uskutočnili v kostole U
Salvátora a koncertnej sieni B.
Martinu pražskej HAMU. Boli sme
svedkami pekných umeleckých výko-
nov na naozaj vysokej úrovni. S
Prahou sme sa lúčili s predsavzatím, že
s tamojšími kolegami a žiakmi sa aj
tak čoskoro stretneme na spoločnom
koncerte, ale už v Štúrove.

(c)

Jótékonysági koncert Klimó Ákos javára

A Klimó család köszönetet mond a támogatásért Farkas Iván
MKP-s parlamenti képviselőnek és Kelecsényi Ernőnek

Foto: Csuport István

Karácsonyi koncert Prágában Pražské dozvuky



V súčasnosti, v dnešnom uponáhľanom, dynamickom svete sa
čoraz častejšie hovorí aj o filozofii modernej, humánnej školy.
Takej školy, ktorá neplní len úlohy vzdelávania a výchovy, ale
dbá aj o psychické a fyzické zdravie svojich žiakov i pedagógov.
Je to veľmi ťažká úloha, lebo škola musí držať krok s dobou, ba
mala by byť aj o čosi dopredu a predvídať, čo jej absolventi
budú potrebovať v budúcnosti. Na vzdelávanie sa kladú čoraz
vyššie nároky a táto skutočnosť vedie často k preťažovaniu

žiakov, k ich telesnému a duševnému vyčerpaniu.
Riešiť tento problém sme si dali za cieľ i našej škole, na ZŠ v

Štúrove a 20. decembra 2004 sme slávnostne sprístupnili pre
žiakov a pedagógov školy relaxačnú miestnosť. Myšlienka pro-
jektu vytvorenia tejto miestnosti vznikla ako prirodzená potre-
ba pri výchove a vzdelávaní súčasnej mladej generácie.
Relaxačná miestnosť je miestnosť vybavená zariadením pre roz-
voj citovej stránky osobnosti, na uvoľnenie, oddych, relaxáciu
počas uponáhľeného života formou autogénneho tréningu.
Autogénny tréning je postupom koncentrovaného uvoľňovania
napätia a ukľudňovania a nepostrádateľnou pomocou pri
odstraňovaní stresu. U malých detí prebieha jeho nácvik cez svet
rozprávok a fantázie a je veľkou pomocou pri navodzovaní a zís-
kavaní kľudu a vyrovnanosti.

Pevne veríme, že v novej relaxačnej miestnosti zažijú veľa prí-
jemných chvíľ, čo sa pozitívne odrazí na výsledkoch v učení a
správaní, vo vzťahu ku škole, učiteľom a spolužiakom. Našim
spoločným cieľom je, aby sa deti cítili v škole dobre, aby tu našli
priestor nielen na učenie, ale i zábavu a oddych.

Za realizáciu projektu úprimne ďakujeme všetkým kolegom,
sponzorom a priaznivcom školy, ktorí nám podali pomocnú
ruku, pomohli materiálne, finančne i vlastnou prácou.

Riaditeľstvo ZŠ
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Stretnutia s blízkymi ľuďmi sú zvyčajne zážitkom, ktorý nám
spríjemní všedné každodenné dni. V zimnom a predvianočnom
období sú o to vzácnejšie, že sú poznačené zvláštnou atmosférou
blížiacich sa sviatkov pokoja, vzájomného zbližovania sa a oča-
kávania. Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove v tomto čase
tradične organizuje takéto stretnutia s najstaršou a najmladšou
generáciou občanov vo svojich priestoroch. Tak tomu bolo i kon-
com roka 2004, kedy sa stretli seniori na posedení s bohatým
programom, ktorého aktérmi boli práve naši hostia. Pripravená
bola súťaž v riešení hlavolamov, lúštení krížoviek i zhotovovaní
dobových šiat z papiera podľa predlohy z 15. až 20. storočia. Na
malej výstavke sa mali možnosť oboznámiť i s dielami známej slo-
venskej autorky ženských románov, Táne Vasilkovej.
Vyvrcholením stretnutia bolo ocenenie dlhoročných členov MS,
ktorí koncom minulého roka dovŕšili 80, 75 a 70 rokov svojho
života. 

Príjemná a družná atmosféra vyústila do záujmu opätovne sa
stretnúť o niekoľko dní – už v predvianočnom čase -, pri zhoto-

vovaní vianočných ozdôb a zdobení medovníčkov. A tak 15.
decembra prišli záujemci do priestorov MS a ich šikovné ruky
vyčarili krásne ikebany, vianočné pozdravy a zdobili medovníčky.
To všetko za nezištnej pomoci pani Vlasty Šinkovej a našej neú-
navnej pani Kataríny Valovičovej, ktorá vyčarila na medovníčky
krásne biele „čipky”, z ktorých si odniesli domov i naši účastníci.

Ďalšie decembrové stretnutie sa uskutočnilo so žiakmi ZŠ.
Deťom bol pripravený materiál, vystrihovačky, figúrky a témy.
Záujem o zhotovovanie vianočných ozdôb formou hry umocnilo
i hovorené slovo. S deťmi sme načreli do histórie sviatkov, zacho-
vávania zvykov a tradícií slávenia predvianočného času a vianoč-
ných sviatkov. Pripomenuli sme si koledníkov i koledy, vlastno-
ručne si deti zhotovili vianočné pohľadnice, na ktoré mali
možnosť napísať si pripravené vinšovačky.

Ďakujeme všetkým zúčastneným seniorom, deťom i pani
učiteľkám za aktívnu účasť na týchto podujatiach. Tešíme sa už
teraz na stretnutia pred Veľkou nocou.

Ľudmila Vandová 

Pri príležitosti vianočných sviatkov sa Detský folklórny súbor
Štúrovčatá v spolupráci s vedením školy a MsKS priblížili túto
atmosféru – medzi rodičmi a pozvanými bývalými učiteľmi – na
večernom vystúpení, ktoré sa konalo 15.12.2004 v MsKS.
Vystúpilo 68 členov DFS Štúrovčatá, z toho prváci pod vedením
Evy Kollerovej, tretiaci pod vedením Anastázie Mikonyovej, a
žiaci z druhého stupňa pod vedením Daniely Zelinkovej. Celé
vystúpenie sa nieslo v znamení štyroch ročných období. V úvode
sme mohli vidieť „Vítanie jari” v podaní najväčších žiačok. Po
nich nasledoval jarný „Varechový tanec”, ktorý zatancovali tre-
tiaci. Ako jarný vánok tanec vystriedal spev v podaní starších
žiakov. Letné hry a radovánky detí zazneli v podaní našich naj-
menších prvákov i tretiakov. Po lete príde vždy jeseň plná vône a
farieb, ktorú priblížili žiaci piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka
v podobe ľubozvučných piesní a tancov. No a chýba už len zima.
A predsa najkrajším sviatkom zimy sú Vianoce. Práve vianočný-
mi vinšami a koledami sa DFS Štúrovčatá s prítomnými rozlúčil.

Daniela Zelinková, vedúca súboru

Nové dimenzie našej školy

Predvianočné stretnutia

Vianoce so Štúrovčatami
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Interní a externí pracovníci CVČ v decembri pre deti pripra-
vili bohatý program. Každý si mohol vybrať podľa svojho záuj-
mu a aktívne sa podielať na týchto činnostiach. Deti, ktoré si
vybrali z výletov do Bratislavy alebo do Budapešti, mali krásny
zážitok z vianočnej atmosféry dvoch hlavných miest. V
Bratislave deti očarili vianočné trhy pred Primaciálnym palá-
com a taktiež film Santa a deti v 3D kine IMAX.V Budapešti
mali deti možnosť zabaviť sa v Paláci zázrakov a večer obdivo-
vať vianočné trhy na Vörösmartyho námestí. Deti, ktoré sa zau-
jímajú o výpočtovú techniku sa mohli zapojiť do prvého roční-
ka súťaže pod názvom „Vianočná prezentácia”. Bolo veľa záu-
jemcov, porota mala ťažkú úlohu vybrať tú najlepšiu prezentá-
ciu. 13.decembra, na Luciu bolo veselo medzi malými športov-
cami. Futbalisti si zmerali sily na futbalovom turnaji.
Atmosféra bola „bojová” a odmena pre každého „sladká”. Deti,
ktoré sa zaujímajú o vianočné tradície, sa mohli prísť pozrieť na
zamestnania s remeselníkmi, ktorí im ukázali práce zo slamy,

šúpolia a z prútia a pripravili pre záujemcov ukážku advent-
ných vencov. Deti si mohli aj samostatne vyskúšať tieto techni-
ky a spravili ozaj pekné vianočné ozdoby. Mysleli sme aj na tie
deti, ktoré svojich blízkych chceli prekvapiť vlastnoručne vyro-
benými darčekmi. Pre nich sme usporiadali už tradičné
„Tvorivé dielne”. Vianočné obdobie je najvhodnejšie, aby sme
deti naučili, že darovať je dôležitejšie, ako dostať. Preto sme
vianočným programom obdarovali starých ľudí v dome opatro-
vateľskej služby. Veľký úspech mali mažoretky so svojím viano-
čným vystúpením v závode Kappa, kde už tradične takto zdra-
via dôchodcov. 

Pre všetkých členov záujmových krúžkov pracujúcich pri CVČ
sme na záver roka zorganizovali veselé popoludnie pod názvom
„Vianoce, Vianoce…” Na diskotéke sa deti bavili, tancovali a
tešili z tomboly. Veríme, že si každý vedel vybrať z našej viano-
čnej ponuky. Tešíme sa, že sme urobili mnohým radosť.

Csá 

Decemberben a szabadidőközpont belső és külső munkatársai
gazdag programmal várták a gyerekeket. Minden gyerek az ér-
deklődésének megfelelően választhatott programot és aktívan
részt vehetett az általunk kínált programokban. Akik a pozsonyi
vagy budapesti kirándulást választották nagyszerű élményben
részesültek, mert a két főváros karácsonyi pompája mindnyáju-
kat elvarázsolta. Pozsonyban a gyerekek jól szórakoztak a 3D
IMAX mozi Santa és a gyerekek c. filmjén. A Főtéri karácsonyi
vásár is bőséges látnivalóval szolgált. Budapesten a Csodák pa-
lotájában szórakozhattak a gyerekek, kedvükre kipróbálhattak
minden „csodát”. Este a Vörösmarty téren sétálgatva megnéz-
hették a Gerbaud cukrászda épületén az adventi ablaknyitást és
persze a vásárt. A számítástechnika iránt érdeklődő gyerekek be-
kapcsolódhattak a „Karácsonyi prezentáció” c. versenybe. Na-
gyon sok versenyző jött el, így nehéz dolga volt a zsürinek, hogy
kiválassza a legjobb munkát. Luca napján vidám hangulat volt a
kis futballisták között, akik karácsonyi bajnokságon mérték ösz-
sze erejüket. A hangulat „harcias”, a jutalom „édes” volt mind-
egyiküknek. A hagyományokat kedvelő gyerekek egy szombat

délelőtt kézműves mesterek bemutatóján vehettek részt, ahol
szalmából, csuhéból és vesszőből készíthettek szebbnél szebb ka-
rácsonyi díszeket és adventi koszorúkat Azoknak a gyerekeknek,
akik sajátkezűleg készített ajándékokkal szerették volna meglep-
ni szeretteiket, „Alkotóházat” szerveztünk. 

Talán a Karácsony az az időszak, amikor megtaníthatjuk a
gyerekekkel, hogy

ajándékozni jobb, mint ajándékot kapni. Ezért az idősek ott-
honában egy kis karácsonyi műsorral és apró ajándékokkal tet-
ték a gyerekek ünnepivé a hangulatot az ott élő idős emberek-
nek. A papírgyár nyugdíjasainak karácsonyi ünnepségét a maz-
sorettek fellépése tette színesebbé. A szabadidőközpont mellett
működő szakkörök tagjainak az év végére egy vidám délutánt
rendeztünk „Kiskarácsony – nagykarácsony” címmel, ahol a
gyerekek felhőtlenül szórakozhattak és örültek a tomboladíjak-
nak. Reméljük, hogy mindenki tudott érdeklődésének megfele-
lő programot választani kínálatunkból. Örülünk, ha ezzel örö-
met szerezhettünk.

Na

Centrum voľného času
Štúrovo Hlavná 32, tel.: 7511 239, 7533 770

Milé deti! 
Touto cestou Vás oslovujeme, ak ste si v tomto školskom

roku ešte nevybrali z našich krúžkov, máte možnosť urobiť to
teraz. Ak si pozorne prečítate našu ponuku a vyberiete si z
nej, prosíme Vás, aby ste prišli k nám do centra voľného času
do konca februára, kde dostanete podrobnejšie informácie.

Ponuka záujmových krúžkov:
– stolný tenis
– cykloturistika
– breake dance
– mažoretky už od 6 rokov
– dychové hudobné nástroje: flauta, klarinet, saxofon...

Ak sa neviete rozhodnúť, príďte a poradíme Vám, dokonca
budete mať možnosť oboznámiť sa s činnosťou ostatných
záujmových krúžkov. 

Srdečne Vás očakávajú: 
pracovníci CVČ

Szabadidőközpont Párkány
Fő u. 32 tel.: 7511 239, 7533 770

Kedves gyerekek, 
ha még az idei tanévben nem választottatok magatoknak

az általunk kínált szakkörökből, most megtehetitek. 

Az alábbiakban felsorolt szakkörökbe szívesen várunk
benneteket:

– asztalitenisz
– kerékpártúra
– breake dance
– mazsorett – már 6 éves kortól
– fúvós hangszerek: furulya, klarinét, saxafon...

Ha sikerült választanotok kérünk benneteket, hogy feb-
ruár végéig jelentkezzetek a szabadidőközpontban, ahol
további tájékoztatást kaphattok és betekintést nyerhettek a
többi szakkör munkájába is. 

Szeretettel várnak minden érdeklődőt:
a szabadidőközpont dolgozói

Évvégi események a szabadidőközpontban

Koncoročné udalosti v CVČ
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– Sú ideálne podmienky na kúpanie – konštatovali 16.
januára na brehu Dunaja „ľadové medvede! pri pohľade
na slnečnú oblohu. My sme na brehu nezdieľali ich názor,
ale so záujmom sme čakali dokedy vydržia bez silného
ochlpenia a náležitej hrúbky tuku v ľadovej vode. 

34-ročný gemerský Vladimír Uhrin už hodinu pred
začiatkom podujatia čakal na brehu na svojich priateľov. –
Som vášnivým priaznivcom turistiky, počas ktorej som sa
veľakrát máčal v ľadovej vode horských potokov a plies.
Takto som sa dostal do blízkosti tohto extrémneho športu.
Cez internet som si osvojil zásady plávania v ľadovej vode,
a počas predchádzajúcich Vianoc som bol pokrstený za
ľadového medveďa.

Vo vykúrenej lodnej kabínke pri horúcej šálke čaju čaka-
li súťažiaci na štart. Medzi nimi aj Tibor Csernák, hlavný
organizátor podujatia. Súťaže trvajú od novembra do
marca. Súčasné pod-
mienky sú ideálne – tep-
lota vody je 2,4 a vzdu-
chu 2,5 stupňov.
Súťažiaci si zaplávali
250, 500 alebo 1000
metrov. Bratislavský
Klub ľadových medveďov
v má 60 členov, z kto-
rých sa zvyčajne zúčas-
tňujú tej ktorej súťaže
približne štyridsati. Do
Štúrova sa ich prihlásilo
31, medzi nimi 7 žien.
Najmladší účastník má
15 rokov, najstarší 65.
Tento šport môže vyko-
návať každý človek bez
ohľadu na vek a pohla-
vie. Vo vode je možné
bez zdravotných násled-
kov stráviť približne 22 minút, čo je samozrejme zdravý
stred, a vo veľkej miere to závisí od zdatnosti a vytrvalos-
ti jedinca, ale nikto nesmie preceňovať svoje sily. 

Tibor Csernák a Ladislav Pečenka položili merítko na
tejto súťaži vysoko. Preplávali Dunaj tam aj späť za 18
minút. Sú už rutinovanými súťažiacimi, veď boli členmi
prvého slovenského družstva, ktoré preplávalo La Manche.
Väčšina súťažiacich čakala v teplej kabínke, no našli sa aj
takí, ktorí čakali na brehu v plavkách, kým my sme stáli
uzimení v kabátoch. Približne 55-ročná žena, ktorá len
pred niekoľkými rokmi začala trénovať, prisahá na liečeb-
nú silu ľadovej vody, najmä čo sa týka ochorení pohybo-
vého ústrojenstva. Jej spoločníčka, ktorá vlani išla do vody
ešte s francúzskymi barlami dnes už skoro úplne uzdravi-
la. Prezradila nám aj tajomstvo veci: po opustení vody sa
človek nesmie zabaliť do teplej deky, lebo telo nie je
schopné zbaviť sa absorbovaného chladu. Podľa 52-roč-
ného Pavla Dinku ľadová voda posilňuje imunitný systém
a cievnu sústavu, masíruje črevá.

Súťaž sa začala zaspievaním hymny ľadových medveďov,
potom účastníkov pozdravil Ján Oravec, primátor mesta.
Následne každý bez problémov preplával vytýčené trasy.
Tibor a Ladislav sa po rekordnom plávaní vystúpili na
breh s rakovo červeným telom za ovácií obecenstva.
Obidvaja tvrdili, že nemajú zlé pocity, sú iba šťastní. Aj
veterán Tibor Bircsák si zaslúžil potlesk, ktorý preplával
len tisíc metrov, ale vo vode sa zdržal takú istú dobu ako
rekordéri.

– bokor – (Preklad: Ági)

– Ideálisak a körülmények egy kis fürdőzéshez – konsta-
tálták a verőfényes napsütés láttán a párkányi Duna-parton
gyülekező jegesmedvék január 16-án. Nézetüket, mi parton
állók nemigen osztottuk, de érdeklődve vártuk, hogy a csu-
pasz, vastag zsírréteget nélkülöző macik meddig bírják a
jéghideg vízben.

A 34 éves gömöri Vladimír Uhrin már egy órával a rendez-
vény kezdete előtt a parton várakozott társaira. – Szenvedé-
lyem a turisztika, s gyaloglás közben bizony sokszor meg-
mártóztam a jéghideg hegyi patakok és tengerszemek vizé-
ben. Így kerültem ennek az extrém sportnak a közelébe. Az
interneten keresztül sajátítottam el a jeges vízben való úszás
tudnivalóit és a múlt karácsonykor lettem jegesmedvévé ke-
resztelve.

A verseny előtt jól fűtött hajókabinban, forró teát kortyol-
va várnak a versenyzők a startra, köztük a féli Csernák Ti-

bor, a főszervező. Elmondása
szerint a versenyek novem-
bertől márciusig tartanak. A
jelen körülmények ideálisak –
a víz hőmérséklete 2,4, a le-
vegőé pedig 2,5 fok. A ver-
senyzők 250, 500 vagy 1000
méteres távot tesznek meg. A
pozsonyi Jegesmedve Klub-
nak 60 tagja van és általában
negyvenen szoktak összejön-
ni egy-egy rendezvényre. A
párkányi versenyre 31-en ne-
veztek be, köztük hét nő. A
legfiatalabb résztvevő 15
éves, a legidősebb pedig 65.
Ezt a sportot minden ember
űzheti korra és nemre való
tekintet nélkül. Körülbelül
22 percet lehet a vízben tölte-
ni egészségkárosodás nélkül,

ez persze csak középérték, s nagyban függ az edzettségtől és
állóképességtől, de az erejét senkinek sem szabad túlbecsül-
nie. 

Csernák Tibor és Pečenka László ezen a versenyen magas-
ra tették a mércét – oda-vissza átúszták a Dunát és 18 perc
alatt úszták meg a rekordot. Ők már rutinos versenyzők, hi-
szen az La Manche-csatornát átúszó első szlovák váltó tagjai
voltak. Amíg a legtöbb résztvevő a meleg kabinban várako-
zott, szép számmal akadtak olyanok is, akik fürdőruhára
vetkőzve a parton múlatták az időt, miközben mi kabátban
vacogunk mellettük. Egy 55 év körüli hölgy, aki csak pár éve
kezdte az edzéseket, esküszik a hideg víz csontbetegségeket
gyógyító erejére. Társa, aki tavaly még franciabotokkal
ment a vízbe, mára szinte teljesen felépült. Beavat a titkok-
ba is: a vízből kilépve nem szabad meleg takaróba burkolóz-
ni, mert a test nem tudná leadni az úszás közben felszívott
hideget. Az 52 éves Pavol Dinka szerint a jeges víz erősíti az
immunrendszert és az ereket, masszírozza a beleket.

A verseny a jegesmedve-himnusz eléneklésével vette kez-
detét, majd Ján Oravec polgármester üdvözölte a résztvevő-
ket. Ezt követően mindenki különösebb nehézség nélkül le-
úszta a távot. Tibor és László a nézők ünneplése közepette
lépett partra rákvörös bőrrel a rekordidejű úszús után. A
vízből kijövet mindketten azt állították, hogy nincs semmi
rossz érzésük, csak boldogságot éreznek. Bircsák Tibor vete-
rán sportolónak is kijárt a taps. Ezer métert úszott, de
ugyanannyi ideig tartózkodott a vízben, mint a rekorderek.

kép és szöveg: -bokor-

Jegesmedve rekordRekord ľadových medveďov

Bircsák Tibor, Pečenka László és Csernák Tibor  
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Milí naši priatelia filmového umenia, určite ste sa už stihli
dôkladne oboznámiť s ponukou titulov štúrovského filmového
klubu, ktoré sme pre vás naprogramovali na prvý polrok 2005.
Mali ste už možnosť zhliadnuť aj úvodné dva tituly. Vám, ako
zanieteným a rozhľadeným filmovým fanúšikom ponúkané klu-
bové predstavenia určite nie sú neznáme. Veď každé jedno z nich
je držiteľom radu najrozmanitejších ocenení z domácich či medzi-
národných súťaží a festivalov, mnohé vlastnia v súčasnosti snáď
najprestížnejšie filmové ocenenie, Oscara. Určite budete s nami
súhlasiť, že sú to emotívne silné a pôsobivé príbehy bez stereoty-
pov kasových trhákov, s nepredvídateľným dejom, nastolujúce
problémy, ktoré znepokojujú a provokujú, končiace väčšinou bez
happy endu. Napríklad film Šťastné dni (MR 2002) nás šokuje
svojou naturalisticky zobrazenou surovosťou, film Stvorení pre
lásku (Hongkong, Francúzsko 2000) nás prekvapí nie práve
každodenným milostným vzťahom, Sloní muž (USA 1980) nás
priučí humanizmu a tolerancii, animovaná komédia Trio z
Belleville (Francúzsko, Kanada, Belgicko 2002) nás zas zaujme
láskavým a zhovievavým postojom k ľudským nedostatkom a
nedokonalostiam.

Všetky tituly nesú pečať výnimočnosti a mimoriadneho talentu
svojich tvorcov, predovšetkým režisérov, scenáristov či hereckých
predstaviteľov. Mnohé z nich slúžia ako študijný materiál a nevy-
čerpateľný zdroj inšpirácie pre nastupujúcich filmových tvorcov.
Obdivujú ich stále ďalšie a ďalšie generácie filmových nadšencov
a fanúšikov. Navždy zostanú dedičstvom ľudského pokolenia ako
dôkaz toho, kam až siahajú hranice ľudskej tvorivosti, ducha a
umu. 

Ak sa nám napriek maximálnej snahe nepodarilo celkom vyho-
vieť vášmu náročnému filmárskemu vkusu, môžeme sa o to pokú-
siť v budúcnosti, ak nás navštívite a podelíte sa s nami o vaše
názory, postrehy a námety. V aktuálnej klubotéke Asociácie slo-
venských filmových klubov (ASFK), ktorá je členom FK k dispo-
zícii v priestoroch kina Danubius, si budete môcť vyhľadať titul,
ktorý je vám najbližší a už dlhší čas ho márne túžite vidieť a my
sa vynasnažíme ho naprogramovať v najskoršom možnom termí-
ne. Stačí teda byť len trochu iniciatívny a môžete sa stať spolu-
tvorcami budúceho programu nášho filmového klubu!

Milí priatelia, neváhajte, nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť
uvidieť nenapodobiteľné, pochopiť nepochopiteľné a uveriť neuve-
riteľnému. Príďte do kina!

Eva Sadloňová – člen FK v Štúrove

Februárové hity v kine Danubius, 
alebo čo by ste mali určite vidieť

Filmový klub

Premiéra mesiaca
ALEXANDER VEĽKÝ (USA 2004)
Réžia: Oliver Stone, hrajú: Colin Farrell, Angelina Jolie, Val

Kilmer, Anthony Hopkins
Alexander Veľký, syn macedónskeho kráľa Filipa II, ktorého

vychovával sám Aristoteles, počas 32 rokov svojho života vytvoril
najväčšie impérium všetkých čias. Kontroverzný režisér Oliver
Stone (Čata, Narodený 4. júla, JFK) vo svojom historickom
veľkofilme mapuje jeho život, ktorý je dodnes zahalený rúškom
tajomstva. Pokúša sa o cestu do hlbín Alexandrovej duše, prihová-
ra sa nám prostredníctvom symbolov (orol, hady) a vyhýba sa pri-
rodzene očakávaným a očiam príťažlivým davovým historickým
scénam. Vnútorne bol Alexander veľmi osamelým mladým mužom,
najbližšia mu nebola manželka Roxana, ale obľúbený druh
Héfaiston. Stále ho poháňala túžba objavovať, víťaziť a budovať
ríšu, v ktorej by sa ľudia všetkých dobytých území stali jedným
národom. Bol antickým hrdinom pevne kráčajúcim sa svojím
cieľom.

Pre náročných: FILMOVÝ KLUB
STARÉ, NOVÉ, POŽIČANÉ A MODRÉ (Dánsko 2003)
Réžia: Natasha Arthy, hrajú: Siddse Babett Knudsen, Björn

Kjellman, S?ren Byder, Lene Maria Christensen, Kaare Bjerk?
Názov tragikomédie odkazuje na tradíciu, podľa ktorej má mať

nevesta v deň svojej svadby na sebe niečo staré, niečo nové, niečo
požičané a niečo modré. Tou nevestou je Katrine, ktorá nedokáže
o svojom šťastí povedať niekomu, kto sa nervovo zrútil a bol sám
opustený, hlavne ak ten „niekto” je jej vlastná sestra Mette, zavre-
tá na psychiatrii. Krátko pred svadbou pri Katrininých dverách
zrazu zazvoní Thomsen, ktorý Mette v minulosti nečakane opus-
til a teraz pomáha Katrine zistiť, čo vlastne chce. A život hlavných
hrdinov sa začína komplikovať...

Retro sci-fi
SVET ZAJTRAJŠKA (USA 2004)
Scenár a réžia: Kerry Conran. Hrajú: Jude Law, Gwyneth

Paltrow, Giovanni Ribisi, Angelina Jolie, Michael Gambon
Debutujúci režisér celý film natočil nie bežnou technológiou,

ale v štúdiu pred modrým pozadím a trojrozmerné exteriéry
dopracoval a vyfarbil následne na počítači. Takto vznikla uni-
kátna výtvarná koncepcia filmu, ktorú máme práve teraz
možnosť zhliadnuť aj my. Blížiaci sa koniec sveta môže odvrá-
tiť jedine neohrozený pilot Joe Sullivan (Jude Law) a zvedavá
reportérka Polly Perkinsová (Gwyneth Paltrow), bývalí milenci.
Jednoduchý, trochu nadsadený príbeh je iba zámienkou na to,
aby sa v plnej kráse predviedla výtvarná stránka filmu, ktorá je
proste očarujúca! Nechýba ani akcia, napätie, láska a humor, či
napríklad aj obrí roboti. Je to film, ktorý vznikol s láskou a z
lásky k „filmárčine”.

Film s Oscarom
MONŠTRUM (USA 2003)
Scenár a réžia: Patty Jenkins. Hrajú: Charlize Theron,

Christina Ricci, Bruce Dern, Lee Tergesen, Annie Corley
Vyvážený, citlivý a pôsobivý portrét Aileen Wuornosovej, les-

bickej prostitútky, ktorá na prelome 90-tych rokov spáchala
sériu siedmich vrážd. Znásilňovanie príbuznými v detstve, od
trinástich šlapanie ulice a drogy... je to monštrum alebo obeť?
Prevtelenie modelkovsky éterickej Charlize Theronovej do ženy
životom maximálne zničenej, ale napriek tomu nestrácajúcej
nádej, je bez preháňania ohromujúce a znamenalo pre túto
známu herečku Oscara 2003 za hlavnú ženskú úlohu.

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

A VMK műsora 
TIHANYI VÁNDORSZÍNPAD

SZÉP A VILÁG – Részletek Lehár Ferenc operettjeiből

2005. február 20 (vasárnap), 18.00

Jegyek elővételben: 120.-Sk. a helyszínen: 150.-Sk

APÁCÁK – musical

Az esztergomi DOBÓ KATALIN GIMNÁZIUM előadása

2005. február 26 (szombat), 18.00

Belépő: 50.-Sk

TEÁTRUM – színházi polgári társulás – Komárom

FURCSA PÁR – vígjáték két részben

Szereplők: Boráros Imre, Dráfi Mátyás, Németh István,

Lelkes Simona, Mák Ildikó, Takáts Emőd, Tóth Attila

2005. március 6 (vasárnap), 18.00

Belépő: 100.-Sk
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Oznam pre rodičov žiakov, ktorí majú záujem 

o štúdium na osemročnom gymnáziu

Riaditeľstvo Gymnázia v Štúrove oznamuje rodičom, ktorých deti

– navštevujúce 4. ročník základnej školy – majú záujem o štúdi-

um na osemročnom gymnáziu, že prihlášky môžu odovzdať cez

riaditeľstvo ZŠ na gymnázium do 8. apríla 2005. V prípade, ak

by sa vyskytli problémy s prihláškami, rodičia si ich môžu

vyzdvihnúť aj na sekretariáte gymnázia a po vyplnení ich odo-

vzdať priamo na sekretariáte školy. 

Prijímacie skúšky sú 7. júna 2005 z nasledovných predmetov:

– matematika (písomný test)

– slovenský jazyk (písomný test + čítanie)

„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ” sa uskutoční dňa 16. februára

2005 v čase od 8,00 -11,30 hod. V ten istý deň o 16,00 je stret-

nutie s rodičmi, na ktoré každého záujemcu srdečne pozývame.

Od 8. marca 2005 je každý týždeň príprava na prijímacie poho-

vory pre žiakov (cvičenia, riešenie príkladov).

Podrobnejšie informácie osobne 

na sekretariáte gymnázia, 

alebo na tel. č.: 7511352.

Mgr. Ján Bobor,  riaditeľ

Felhívás az alapiskola 4. osztályát látogató tanulók szüleihez, 

akik gyermeküket a nyolcosztályos gimnáziumba íratnák

A Párkányi Gimnázium igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket,

hogy a nyolcosztályos gimnáziumba a jelentkezési íveket 2005.

április 8-ig az alapiskolák igazgatóságán keresztül lehet eljuttatni.

Amennyiben a szülőknek problémáik lennének a jelentkezési ívek-

kel, azokat a a gimnázium titkárságán is kézhez kaphatják, majd

kitöltve leadhatják közvetlenül a titkárságon. 

A felvételi vizsgák időpontja: 2005. június 8. 

A felvételik a következő tantárgyakból lesznek: 

– magyar nyelv (írásbeli+olvasás) 

– szlovák nyelv (írásbeli+olvasás)

– matematika (írásbeli)

2005. február 16-án 8,00 – 11,30 óra között „NYITOTT NA-

POT” tartunk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk..

Ugyanezen a napon 16,00 órától beszélgetés lesz a szülőkkel.

2005. március 8-tól minden héten felkészítés lesz a felvételire

(feladatok megoldása, gyakorlás).

Részletesebb felvilágosítást személyesen a gimnázium 

titkárságán, vagy a 7511352 telefonszámon kaphatnak. 

Mgr. Bobor János, igazgató

Konkurz
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta 

Štúrovo, Komenského 2
vyhlasuje v zmysle zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie

miesta zástupcu/zástupkyne riaditeľky školy počas materskej
dovolenky vymenovanej zástupkyne riaditeľky školy.

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:
občianska bezúhonnosť, vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR

č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení
neskorších predpisov, osobnostné predpoklady na výkon riadiacej

funkcie, znalosť školskej legislatívy, predstava o prioritách 
v umeleckom-vzdelávacom procese na ZUŠ, práca s PC.

Uchádzači spolu s prihláškou predložia: profesijný životopis,
aktuálny odpis z registra trestov, kópie dokladov o vzdelaní,

chrakteristiku svojich priorít v umelecko-vzdelávacom 
procese na ZUŠ.

Prihlášku a požadované doklady treba poslať na adresu školy
alebo priniesť osobne do 25.2.2005. Termín a miesto výbero-

vého konania oznámi písomne vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí
spĺňajú predpoklady.

Katarína Pappová, riaditeľka ZUŠ 

Pályázat 
A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola igazgatósága, 

943 01 Párkány, Comenius utca 2, 
pályázatot hirdet a 2003/552 Tt. számú törvény alapján az

iskola igazgatóhelyettesi tisztségének betöltésére a kinevezett
igazgatóhelyettes gyermekgondozási szabadsága idejére.

Műveltségi és egyéb követelmények: 
polgári feddhetetlenség, az 1996/41 Tt. sz. törvényi rende-
let által előírt szakképzettség, személyi feltételek a vezetői

tisztség betöltésére, az oktatásra vonatkozó törvények és ren-
deletek ismerete, személyi számítógép használatához szüksé-

ges alapismeretek.

A kérvényhez kérjük csatolni a következő dokumentumo-
kat: szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, műveltséget
igazoló okiratok másolatai, a művészeti oktató munkáról

szóló átfogó elképzelés.

A kérvényt és a csatolt dokumentumokat a Liszt Ferenc
Művészeti Alapiskola címére kérjük elküldeni, vagy személye-
sen benyújtani 2005. február 25-ig. A pályázat időpontjáról és

helyszínéről a jelentkezőket írásban értesítjük.
Papp Katalin, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola igazgatója

A városi televízió ünnepi összefoglaló adása kap-
csán figyeltem fel pár éve néhány edzett párkányi
sportember próbatételére, amelyet évente Szil-
veszter napján hajtottak végre. 

Jolčík Péter, Hajtman Marian és Pathó Béla
sokszor megmártóztak Szilveszterkor a Duna
meglehetősen hűs hullámaiban. Utóbbi két
úriember ezúttal is megtette ezt a jelenlevő
családtagok és barátok buzdítása mellett. Az
időjárás is mintha kegyeibe fogadta volna
őket, hiszen az idei „rítust” gyönyörű, verőfé-
nyes napsütéses idő tette mindannyiunk szá-
mára kellemesebbé. Boriska asszony frissen sült
ínyencséggel kínálta a két dunai fürdőzőt – és
persze a jelenlévőket is – miután azok a kihívásnak

eleget téve a néhány perces „lubickolás” után ismét
partot értek. Jolčík Péter az idén egészségi okok

miatt a tiszteletbeli „pohárnoki” feladatot látta
el a fürdőzők a hattyúkat etetők figyelmét is
lekötötték néhány percre. A mintegy fél óráig
tartó esemény után a Duna hullámain béké-
sen úszó hattyúk látványa töltötte ki a táj
megszokott csendes látványát. Remélem,
hogy jövőre talán több érdeklődőt vonz
majd ez az embert próbáló kihívás, s talán
lesznek, akik csatlakoznak is, hogy ne csak a

városi televízió révén (az idén ugyan nem volt
jelen) értesüljenek városunk lakosai az immár

hagyományos szilveszteri fürdőzésről.
Gubán József

A kihívások emberei

Szilveszteri fürdőzés a Dunában
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Egyszer végleg,

sajnos végleg elmegyünk...

Halálának első évfordulóján 

fájó szívvel emlékezünk

VANYÚR SÁNDORRA

akitől 65 éves korában 2004. január 22-én

örökre búcsút kellett vennünk.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Szerető családja

Megemlékezés

Halálának első évfordulóján soha el nem múló 

fájdalommal emlékezik halott édesanyjára

CSÓKA MAGDALÉNÁRA

leánya: Natasa

Megemlékezés

Rodičovské združenie pri Združenej
strednej škole Štúrovo, Sv. Štefana 81, 

ako občianske združenie v roku 2004 sa zaregistrovalo medzi 

prijímateľov 2 %-ného poodielu zaplatenej dane.

Prosíme daňovníkov, rodičov, súkromných podnikateľov, právnické

osoby, ktorí chcú podporiť odborné vzdelávanie žiakov nášho mesta a

regiónu, aby vo svojom vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane 

uviedli ako prijímateľa:

Rodičovské združenie pri Združenej strednej škole,

so sídlom Svätého Štefana 81,

943 03 Štúrovo, IČO 17319617, SID 595 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Štúrovo, 

číslo bežného účtu: 0034736665/0900.

Finančné prostriedky získané od daňovníkov plánujeme využívať na

podporu vzdelávania, na podporu športovej činnosti mládeže a na

zvýšenie úrovne mimoškolskej aktivity žiakov našej školy.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Výbor Rodičovského združenia

pri Združenej strednej škole

Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo 

FELHÍVÁS!
Tisztelt Hölgyem, Uram!

Tisztelettel kérjük Önt, kedves családját, ismerőseit, hogy támogas-
sák a Párkányi Szent Imre Magyar Nevelési Nyelvű Egyházi Óvoda
működését „A Gyermekekért” pénzalapon keresztül, adójuk 2%-nak
átutalásával az adóhivatalon keresztül. 

A nyilatkozat kitöltéséhez szükséges nyomtatvány óvodánkban be-
szerezhető. (Szent Imre Egyházi Óvoda Párkány, Družstevný rad-
Szövetkezeti sor 22, „C” pavilon Tel: 036/7511433) A nyilatkozatot
április 30-ig kell eljuttatni az adóhivatalba óvodánkon keresztül, sze-
mélyesen vagy postán.

A Szent Imre Egyházi Óvoda – Szlovákia első egyházi óvodája –
2005-ben ünnepli megalakulásának tizedik évfordulóját. Segítsenek
bennünket, hogy célkitűzéseinket a jövőben is meg tudjuk valósítani.

Családias, gyermekközpontú óvodánkban az alábbi lehetőségeket
és tevékenységeket biztosítjuk:
– A keresztény értékek ápolása
– az újonnan beíratott gyermekek részére az első év díjtalan
– a z egyházi óvodánkból elballagó gyermekek tanszercsomagot kap-

nak ajándékba 
– ingyenes angol nyelvoktatás
– dramaturgiai nevelés – népmesék színpadi feldolgozása, a gyermek-

színjátszás és bábozás alapjainak elsajátítása
– személyiségfejlesztő tevékenységek
– interaktív programok, kreativitást fejlesztő manuális tevékenysé-

gek az iskolára való felkészítés érdekében
– színvonalas kultúrműsorok szervezése
– népi játszóház – programok szervezése szülőknek és gyermekek-

nek
– szülő – gyermekbál rendezése
– egy teljes hétig tartó gyermeknap változatos programokkal, sze-

mélyre szóló édességcsomaggal
– sportrendezvények, ingyenes kirándulások szervezése.

Amennyiben programunk elnyerte tetszésüket, kérjük támogasson
bennünket adója 2 % – val.

Pénzalapunk neve: (kizárólagosan a Szent Imre Egyházi Óvoda tá-
mogatására alakult)

Pre deti n. f. – A Gyermekekért
Jogi formája: neinvestičný fond
Cím: Petőfiho 24, 943 01 Štúrovo
IČO: 35606401
Számlaszám: 0034740074/0900
Támogatását tisztelettel köszönjük: 

Vízi Katalin, az egyházi óvoda igazgatója, 
„A Gyermekekért” pénzalap alapítója

A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás
1994 óta szolgálja Párkány és a régió magyar oktatásügyét, gyarapít-

ja kulturális és hitéletét, támogatja a szellemi értékmegőrzést.

Ennek keretében fennállásunk ideje alatt:
– jelentős mennyiségű anyagi és tárgyi eszközzel támogattuk a térség

magyar oktatási intézményeit, ösztönöztük a bennük folyó szakköri és
kulturális munkát.

– beiratkozási programunk keretében tanszerekkel, könyvekkel lát-
tuk el a magyar iskolákat látogató gyermekeket

– folyamatosan támogattuk a régióban folyó hagyományőrző munkát
– az általunk működtetett Balassi Klub kulturális és közéleti rendez-

vényei folyamatos érdeklődésre tartanak számot
– megrendeztük a Kuckó Bábfesztiválokat és a Sebők Zsigmond Me-

semondó Találkozókat óvodásaink és kisiskolásaink számára
– emléktúrákat, kerékpártúrákat szerveztünk
– emlékhelyeket létesítettünk Párkányban (Wertner Mór és Sebők

Zsigmond emléktáblája, Millenniumi Emlékoszlop) és támogattuk ha-
sonlók létesítését a régióban

– helytörténeti kiadványokat adtunk ki (Haiczl Kálmán: Kakath-
Dsigerdelen-Csekerdén-Párkánył; Wertner Mór Emlékkönyv) és ha-
sonlók kiadását támogattuk Muzslán, Kisújfalun, Köbölkúton.

Ha az Ön számára is fontosak ezek az értékek – amelyek gyarapítása
a továbbiakban is eltökélt szándékunk – kérjük támogassa társulásunkat
adója két százalékával.

Járjon el rendezvényeinkre, vegyen részt programjainkban, hogy
meggyőződhessen róla, támogatása hogyan hasznosul!

Társulásunk neve: Kultúrne združenie Štúrovo a okolie -
Párkány és Vidéke Kulturális Társulás

Székhelye: 943 01 Štúrovo, Adyho č. 1
Jogi formája: občianske združenie

IČO: 34007814

Megtört szívvel mondunk köszönetet minden

kedves rokonnak, munkatársnak és lakótárs-

nak, a falubelieknek és mindazoknak, akik 

elkísérték utolsó útjára a nánai temetőbe 

PLÉHY FERENCET

és részvétükkel, koszorúikkal, vigasztaló szava-

ikkal próbálták enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
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Február 2005 február

K i n o  –  M o z i

1. Filmový klub: Posledné tango v Paríži (Marlon Brando, Maria Schneider, Jean-
Pierre Léaud)

2. Bridget Jones 2: S rozumom v koncoch (Renée Zellweger, Hugh Grant)
3-4. Osada (Joaquin Phoenix, Adrien Brody, Sigourney Weaver, William Hurt)
5-6. ARGO (Kovács Lajos, Oszter Sándor, Görög László, R: Árpa Attila)
8.-9. Resident Evil 2: Apokalypsa (Milla Jovovich, Sienna Guillory)
10-11. Protivné baby (Lidsay Lohan, Rachel Mcadams, Tim Meadows)
12-13. Hriešny tanec 2 (Diego Luna, Romora Garai)
15. Filmový klub: Staré, nové, požičané a modré (Siddse Babett Knudsen, Bjorn

Kjellman, Soren Byder)
16. Pád do ticha
17-20. Alexander Veľký (Collin Farrel, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins)
22. Svet zajtrajška (Jud Law, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie)
23. Monštrum (Charlize Theron, Christina Ricci)
24-25. Otvorené more (Blanchard Ryan, Daniel Travis, Saul Stein)
26-27. Posádka 49 (Joaquin Phoenix, John Travolta)

Pripravujeme v marci – Márciusi előzetes:
BLADE 3: TRINITY , Honba za pokladom templárov, Po západe slnka 

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

POČÍTAČOVÉ KURZY

Ak sa chcete naučiť pracovať v programoch Word,

Excel, PowerPoint, Outlook, alebo sa v nich

zdokonaliť, alebo potrebujete pomoc s prípravou

na testy ECDL, zavolajte v pracovných dňoch medzi

8.00 a 16.00 na 0904 990 383 – Ing. Mária Szvityelová

• Peniaze v hotovosti do 24 hod., mesačné splátky -obchodné miesto,

Hlavná 62 pri hlavnej pošte.

• Vymením 4– izbový byt 105 m2 v OV za dvojizbový v Štúrove, alebo

predám a kúpim. Tel.: 036/7511 515, 0908/135 035.

• Eladó Párkányban magántulajdonban levő 4-szobás felújított parkettás

lakás a Bartók utcában. Tel.: 00431 602 5984 este , 0907/862 773.

• Kozmetikai és vegyiáruk rendelhetők magyar gyártóktól, szállítással

nagybani vásárlásnál. Tel/fax: 0036-1-283-4632, 0036-30-318-1262.

• Predám zánovnú murovanú poschodovú chatu, 3 izby, krb, príslušen-

stvo, ústredné kúrenie s garážou a 20 á záhradou v podhorskej oblasti

Nová Baňa. V blízkosti Inovec 901 m nadm., 4 vleky a 2 jazerá. Výhodné

i na penzión či chov koní. Tel.: 0903/773 063. 

• Magyarországi kereskedő fiatal férfi asszisztenst keres maga mellé hos-

szú távra, március 1-i kezdéssel. A munkavégzés adminisztratív és fizikai

jellegű is egyben, Magyarország egész területén, heti 6 munkanap, heti

egyszeri hazautazással. Az ideális jelölt min. középfokú végzettségű, B

kat. jogosítvánnyal, autóvezetési gyakorlattal, kiváló kommunikációs

képességekkel rendelkezik, jó megjelenésű, precíz. Anyanyelvi szinten

beszél és ír magyarul. Lakóhelye Párkány vagy közvetlen környéke.

Bérezés megegyezés szerint. Időpont egyeztetés feb. 14-ig hétköznapokon

19-20 óra között az alábbi tel.számon: 00 36 30 9890 727.

• Kúpim v Štúrove menší rodinný dom alebo chatu. Tel.: 0907/836205.

• Magas kereseti lehetőséggel hosszútávú munkára kőfaragókat keresünk.

Érdeklődni lehet: Békevári Kőfaragó Kft. Süttő, Rákóczi u. 62/b,

Telefonon: 00-36-33-503-731, Mobil: 00-36-20-9221-562.

• Dám do prenájmu obchodné priestory na žel. stanici v Štúrove. Tel.:

0905/443 769.

• Személy és vagyonőri tanfolyam budapesti munkalehetőséggel.

Részletfizetési lehetőség, igény esetén fegyveroktatás. Nők jelenkezesét is

várjuk. Info: 0915-238 666.

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ESZTERGOMBAN

Nálunk felvételi nélkül, munka mellett is tanulhat!

A Gábor Dénes Főiskola Esztergomi Központjában, mérnök

informatikus műszaki menedzser és informatikus közgazdász

szakon, államilag elismert, távoktatási tagozaton tanulhat. 

Az oktatás költsége: 165.000 Ft/félév, mely tartalmazza a 

teljes tananyagot (könyv, video, stb), vizsgák díját. 

Részletfizetés!

Továbbtanulási lehetőség egyetemen!

Tájékoztatás: személyesen 2005.02.05-én 10.00-kor 

a Dobó Katalin Gimnáziumban (Esztergom, Bánomi u.8).

Tel: Fűrész Tiborné 0036-1-230-43-76, 

e-mail: fureszt@axelero.hu

Internet: web.axelero.hu/fureszt (nem www, hanem web!!)
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STOPTTTTAAAAXXXXIIII
Q U I C K NON 

STOP
0000999900008888     777755559999     111166666666

Stavebný úver:

• od 25 tis. do 3 mil. Sk

• úroková sadzba od 3% p.a.

• ochrana Vašich vkladov až do 40-

násobku priemernej mesačnej mzdy

Spotrebný úver:

• od 10 tis. do 150 tis. Sk

• úroková sadzba už od 5%

• bezúčelová pôžička

• 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

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

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

PPeennzziióónn  KKoorrmmooss

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

Simon Ferenc,  Madáchova 113,  

943 60 Nána

· najvýhodnejšie poistenie motoro-

vých vozidiel podľa výkonu motora 

v kW

· kapitálové poistenie kritických 

chorôb 

– vyplatenie celej sumy pri diag-

nostikovaní kritickej choroby poiste-

ného aj jeho detí

· dôchodkové poistenie – celoživot-

ný súkromný dôchodok

· najvýhodnejšie majetkové poiste-

nie

Wüstenrot poisťovňa: NNNNoooovvvv iiii nnnnkkkkaaaa!!!!

Wüstenrot stavebná poisťovňa:

– városon belül már 30.– koronától
– rendelésre mikrobusz (külföld-belföld)
– továbbra is kedvezményes árakon
Ne pazarolja perceit, csak csörgessen ránk és mi
visszahívjuk!

– v meste už od 30.– Sk
– na objednávku mikrobus (aj do zahraničia)
– naďalej za výhodné ceny
Len nám zazvoňte, my Vás zavoláme!
Najnižšie ceny v okolí!

Teherfuvarozást vállalok Citroen Jumper-rel 

(külföldre is) 

Tel.: 0905/357 281
0905/513 732

Štúrovo, Komenského 8

Budapesti betonipari cég munkatársakat keres 

betontermékek gyártására és raklapozására. 

Budapeštianska firma z oblasti betónového priemyslu hľadá 

spolupracovníkov na výrobu a skladovanie betónových výrobkov.

Tel.: +36-70-334-32-31.

MMAARRIIMMEEXX  sskk
BBAAZZÉÉNNYY  AA  PPRRÍÍSSLLUUŠŠEENNSSTTVVOO  ––

VVÍÍRRIIVVÉÉ  VVAANNEE  ––  SSAAUUNNYY

PPrreeddaajj,,  mmoonnttáážž,,  úúddrržžbbaa,,  zzáárruuččnnýý  aa  ppoozzáárruuččnnýý  sseerrvviiss

((aajj  nnaa  ssppllááttkkyy))

MMggrr..  MMeelliisskkoovváá  AAnnddrreeaa
993377  0011  Žž eelliieezzoovvccee,,  HHvviieezzddoossllaavvoovvaa  5511

tteell::  00990055//334433  551133  ,,  00990077//111155  000055

EE--mmaaiill::  mmeelliisskkaa@@nnaaeexx..sskk  wwwwww..mmaarriimmeexx..sskk

Prijmeme 

chyžné-recepčné 

na letnú sezónu
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AUTOKOZMETIKA

GAMEX – Štúrovo
Információ és rendelés a 75 10 950 telefonszámon

MŰANYAG ABLAKOK,

AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

– 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

Oznamuje váženým klientom, že 

od 1. januára 2005 mení svoje

sídlo z ulice Széchenyiho 4

na ulicu Sv. Štefana 1

(oproti reštaurácie Miratti,

vedľa predajne Infomusic)

Értesítem tisztelt ügyfeleimet, 

hogy 2005. január 1-től áthelyezem

irodámat a Széchenyi utca 4-ből

a Szent István utca 1 szám alá.

(a Miratti étteremmel szemben, 

az Infomusic üzlet mellett) 

Tel.: 036/7511220, 0903/238219

E-mail: arpad.csenger@allianzsp.sk

Agentúrna kancelária

Csenger Árpád
Slovenská poisťovňa

Na území bývalého Mliekospol-u

A volt tejgyár udvarában

TTeell ::   00991155//003388445566

AGROMIX  –  Š  &  Š
KKoommeennsskkééhhoo   44 ,,   ŠŠ ttúú rroovvoo

Otváracia doba:

Pondelok-Piatok: 8,00-16,00

Sobota: 8,00-12,00

Nyitvatartás:

Hétfő– Péntek: 8,00-16,00

Szombat: 8,00-12,00

Predaj kŕmnych zmesí, koncentrátov a premixov

Tápok, sűrítmények, premixek

AAkkcciiaa!!  ––  AAkkcciióó!!
kŕmne zmesi pre psov – kutyatápok 

MANCS szalámi 1 kg – 32.– Sk

MANCS konz. 1200 g – 38.– Sk

LAPAJ gran 10 kg – 210.– Sk

KRAFT menü 10 kg – 231.– Sk

DELIKAN classic 10 kg – 353.– Sk

(+ 2,5 kg gratis)

Krmivá pre králiky – Nyúltáp 5 kg – 57.– Sk
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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
Autosalon Hencz

Komenského 141, Štúrovo

Tel: 036/7523974, 0907/226388

EEmmiissnnéé  kkoonnttrroollyy

bbeennzziinn  aa  ddiieesseell

EEmmiisssszziióóss  zzööllddkkáárrttyyaa

·· kkoommpplleettnnáá  pprríípprraavvaa  vvoozziiddiieell

nnaa  SSTTKK

·· ggeeoommeettrriiaa

·· zzmmeerraanniiee  aa  kkoonnttrroollaa  bbŕŕzzdd

nnaa  sskkúúššoobbnnii

·· OOpprraavvaa  vvššeettkkýýcchh  ttyyppoovv

vvoozziiddiieell

Príjmeme vyučeného automechanika

s maturitou a praxou

Februári ajánlatunk!

MMMM aaaa ssss tttt eeee rrrr cccc oooo oooo kkkk

BBBB eeee kkkk oooo

négy főzőlapos 

villanytűzhely

kerámialapos 

villanytűzhely

multifunkciós sütővel

kerámialapos 

villanytűzhely 

– ajándék porszívóval 

6666 .... 9999 9999 9999 .... ----

1111 3333 .... 9999 9999 9999 .... ----

1111 2222 .... 9999 9999 9999 .... ----

Elektronická príklepová
vŕtačka HP 1620

Uhlová brúska 9524 NB

Vibračná brúska BO3700

3.990,-Sk
2.990,– Sk

3.790,– Sk 
2.490.– Sk

3.790,-Sk
2.590,– Sk
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Nám. Sv. Imricha 19

(pri kostole)

Štúrovo

Tel.: 036/75 12 108

Hagyományos fényképek filmkidolgozással
első rendelés: 3,90 helyett 22,,9900
Utánrendelés: 5,90 helyett 44,,9900

Digitális fényképek kidolgozása: 
5,90 helyett 44,,9900
50 db felett 44,,5500
100 db felett 33,,9900

Lepje meg szeretteit, családtagjai fotóival díszített
ajándéktárgyakkal: puzzle, párna, egéralátét,

minopóló, pexeso, sapka, kulcstartó, zsebnaptár,
kártyák, falióra, kötény, táska, partedli, bögre,

póló, falinaptár

Prekvapte Vašich blízkych darčekovými predmetmi
s fotografiou členov Vašej rodiny: puzzle, 

vankúšik, podložka pod myš, minitričko, pexeso,
čiapka, vreckový kalendár, karty, nástenné hodiny,

taška, hrnček, tričko, nástenný kalendár.

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!

bez zmluvy, bez záväzkov, 
aj na splátky

márkabolt
kártyafüggetlen telefonok

részletre is
neblokované telefóny


