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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

A tervek szerint 2006. októberében elkészül a város új árvíz-
védelmi gátja, amely a Mária Valéria híd és a volt kompkikötő
közötti szakaszon nyújt majd védelmet a Duna áradásai ellen. A
csaknem 70 millió korona beruházás kivitelezését idén március-
ban kezdik el a beruházó, azaz a Szlovák Vízgazdálkodási Vál-
lalat pozsonyi üzeme (SVP OZ Bratislava).

A vízvédelmi gát tervezői figyelembe vették a nagymarosi víz-
lépcső megépítése esetére várható vízszintemelkedést, ami Pár-
kánynál 107,93 méter tengerszint feletti magasságnak felel meg,
továbbá az elmúlt 100 év alatt itt mért legmagasabb dunai víz-
szintet (108,63m). Az árvízvédelmi gát közvetlenül a Duna-part
mellett épül és az eddigi legmagasabb vízszinthez képest 47 cen-
timéterrel lesz magasabb, szükség esetén pedig magassága össze-
szerelhető elemek segítségével to-
vábbi 60 centiméterrel növelhető.
A kivitelezés során felszedik a kö-
vezetet, további egy méter magas-
ságban feltöltik a terepet, és az új
gáton hozzávetőleg öt méter szé-
lességű sétányt alakítanak ki,
amely kétszer öt centiméter vas-
tagságú aszfaltburkolatot kap. A
jelenlegi tűzoltó szertár térségé-
ben kőburkolattal számol a terve-
ző. A védelmi rendszer egyik leg-
fontosabb eleme a függőleges sík-
ban beépített 60cm vastagságú be-
ton-, illetve vasbeton gát, amelyet
csaknem 16m mélységig építenek
be a sétány és a Duna-part közé. A vasbetongátban négyszer két
méter széles lejáratot hagynak a Dunához, amelyek árvíz esetén
értelemszerűen „betömhetők”. E réseknél korlátokkal ellátott
lépcsők vezetnek majd le a Dunához. Maga a beruházás feltehe-
tően pályázat útján szerzett támogatásból valósul meg. Értesülé-
seink szerint a város mintegy hárommillió koronával járul hozzá
a tereprendezéshez, a padok kihelyezéséhez és a parkoló burko-
latának kivitelezéséhez.

Közvetlenül a híd alatt vezető aszfaltozott utat szabadon hagy-
ják, árvíz esetén viszont ezen a helyen 11 méter hosszú ideigle-
nes gátat építenek. A hídfőnél lévő emlékművet szétszedik és
mintegy hat méterrel tovább helyezik el az újonnan épített vám-
ház irányában.

A 69,885 millió koronás árvízvédelmi beruházás kapcsolódik
a sétáló utca tervezetéhez. Mindkét beruházás célja a szebb vá-
roskép, turistacsalogató, kultúráltabb környezet kialakítása.

Oravetz

Új árvízvédelmi gátat
kap Párkány

Podľa plánov sa v októbri 2006 ukončí výstavba novej pro-
tipovodňovej hrádze, ktorá poskytne ochranu proti povod-
niam Dunaja na úseku medzi mostom Márie Valérie a býva-
lého prístavu kompy. Realizáciu takmer 70 miliónovej inves-
tície začnú v marci tohto roku – investorom je Slovenský vodo-
hospodársky podnik, odštepný závod Bratislava.

Projektanti hrádze vychádzali zo zvýšenia hladiny Dunaja z
dôvodu vybudovania vodného diela v Nagymarosi – pri Štúro-
ve to zodpovedá 107,93 metrom nadmorskej výšky – a z name-
ranej najvyššej hladiny Dunaja za uplynulých 100 rokov
(108,63m). Protipovodňová hrádza sa vybuduje bezprostredne
pri brehu Dunaja a v porovnaní s doterajšou najvyššou hladi-
nou vody bude o 47 cm vyššia. V prípade potreby ju bude

možné zvýšiť o ďalších 60 cm
pomocou zmontovateľných die-
lov. Počas realizácie investície sa
odstráni súčasná dlažba, terén
bude vyrovnaný do výšky jed-
ného metra, a na novej hrádzi sa
vybuduje približne päť metrov
širokú promenáda, ktorú pokryjú
dvakrát päť centimetrov hrubým
asfaltom. V priestore požiarnej
zbrojnice počíta projektant
kamennou dlažbou. Najdôle-
žitejšou súčasťou ochranného sys-
tému je zvislo zabudovaný žele-
zobetónový val o hrúbke 60 cm,
ktorý sa spustí do takmer 16 met-

rovej hĺbky medzi promenádou a brehom Dunaja. Na danom
úseku vybudujú štyri dva metre široký zostupy k Dunaju, ktoré
samozrejme bude možné v prípade povodne „zapchať”. V tých-
to miestach povedú k Dunaju schody so zábradlím. Investícia sa
pravdepodobne uskutoční z finančných zdrojov získaných z
európskych zdrojov. Podľa našich informácií mesto prispeje k
úprave terénu, k osadeniu lavičiek a obnoveniu dlažby parko-
viska sumou vo výške troch miliónov korún. Asfaltovú cestu
vedúcu bezprostredne pod mostom nechajú voľnú, no v prípade
povodne tu bude postavená 11 metrov dlhá dočasná hrádza.
Pamätník na predmostí bude prenesený o šesť metrov ďalej sme-
rom k novovybudovanej colnici. 69,885 miliónová protipovo-
dňová investícia súvisí s projektom pešej zóny. Cieľom oboch
investícií je krajší vzhľad mesta, privábenie turistov, vybudova-
nie kultúrnejšieho prostredia.

Oravetz
(Preklad: Ági) 

Štúrovo dostane novú
protipovodňovú hrádzu

Foto: Himmler
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Ostrihomská nemocnica, ktorá má kapacitu 600 lôžok sa
dohodla o liečení slovenských pacientov s poisťovňou Sideria
Istota. Tento krok zdravotnej inštitúcie môže byť skvostným
príkladom cezhraničnej spolupráce, a nemocnica sa za krátky
čas môže stať zdravotníckym centrom euroregiónu. V zozna-
me poskytovaných zdravotníckych služieb slovenským
pacientom, je predovšetkým dialýza, CT, röntgen, laboratór-
ne vyšetrenia, a služby pôrodnice, ktoré môžu klienti Siderie
využiť za určitých podmienok do výšky 600 tisíc forintov. Na
tieto oddelenia prijíma ostrihomská nemocnica pacientov
bezodkladne na účet spomínanej poisťovne, Popritom pacien-
ti žijúci na ľavom brehu Dunaja môžu využiť všetky voľné
kapacity jednotlivých oddelení nemocnice. Je to významná
dohoda hlavne z dôvodu, že najbližšia nemocnica, ktorá
poskytuje pacientom úplnú škálu zdravotníckych služieb sa
nachádza v Nových Zámkoch vzdialených od Štúrova na 55
kilometrov.

Ostrihomská nemocnica podpísala zmluvu zo zdravotnou
poisťovňou Sideria Istota 22. decembra 2004 a údajne roku-
jú a s ďalšími štyrmi zdravotnými poisťovňami. Obzvlášť je
pokročilá príprava dohody s poisťovňou Apollo. Uzavretie
zmlúv s ostatnými zdravotnými poisťovňami by bolo dôležité
z dôvodu, že v okolí Štúrova je pomerne nízky počet klientov
Siderie. Za starostlivosť o slovenských pacientov dostane
ostrihomská nemocnica toľko financií, ako za liečenie maďar-
ských pacientov. Prakticky sú schopní zabezpečiť každú
službu v priebehu jedného týždňa. Výnimku tvorí očné odde-
lenie. Na liečenie na očnom oddelení – z dôvodu nedostatku
odborníkov – je v Maďarsku v celoštátnom meradle potrebné
čakať tri týždne. V Ostrihome nemôže byť problémom ani
ovládanie jazyka, veď ľudia žijúci v okolí Štúrova rozprávajú
maďarsky, a okrem toho v nemocnici pracuje viac ako 60
zdravotníkov zo Slovenska.

Oravetz (Preklad: Ági) 

Z dôvodu závažného odborného zameškania musí nit-
rianska krajská samospráva spätne zaplatiť necelých päť
miliónov korún do štátneho rozpočtu, ktorú kraj vlani
schválil na zakúpenie röntgenu pre našu polikliniku, a
ktorú už aj firme Philips zaplatili. Z toho dôvodu 14. feb-
ruára finančná a zdravotná komisia krajskej samosprávy,
resp. plénum žiadali odvolanie Ladislava Matušku, riadi-
teľa Polikliniky. Milan Belica, prednosta nitrianskeho
VÚC to neprijal, ale komisie trvávajú na svojom stano-
visku. O podrobnostiach informoval Iván Farkas, posla-
nec NR SR, predseda finančnej komisie krajskej samo-
správy.

Na finančnom oddelení krajského úradu vo februári
vyšlo najavo, že prevod sa uskutočnil až 5. januára, pričom
financie bolo potrebné vyčerpať do 31. decembra. Preto
sme žiaľ nútení takmer päťmiliónovú čiastku zaplatiť spät-
ne štátu. To je závažné zanedbanie povinností, je to také,
ako keby pán riaditeľ vyhodil peniaze von oknom – pove-
dal Iván Farkas.

Krajská finančná komisia vo svojom uznesení žiada
odvolanie Ladislava Matušku, s čím súhlasí aj zdravotná
komisia, ako aj väčšia časť krajského zastupiteľstva. Okolo
odvolania sa rozprúdila vyše hodinová diskusia, lebo pred-
stavitelia niektorých strán sa zastávali riaditeľa vyslovene
politickými argumentmi. – Ešte pred zasadnutím zastupi-
teľstva sme oznámili prednostovi Milanovi Belicovi, že ide
vyslovene o profesionálnu chybu, ale predseda vetoval
návrh na odvolanie. 28. februára poslanci opäť iniciovali
odvolanie Ladislava Matušku. Návrh na uznesenie žiada
odvolanie riaditeľa a poverenie jednej konkrétnej osoby
vedením ustanovizne do doby, kým na funkciu nevyhlásia
konkurz. Ale čo bude s piatimi miliónmi, ktoré riaditeľ
zaplatil firme Philips, ale zároveň ich treba vrátiť aj štátu?
– V žiadnom prípade by sme nechceli ohroziť fungovanie
nového röntgenového prístroja, preto sme sa na kraji roz-
hodli, že vyplatenie ďalšej menšej časti garantujeme z toh-
toročného rozpočtu kraja, zároveň kvôli týmto piatim
miliónom bolo potrebné upraviť rozpočet – povedal Iván
Farkas.

Podľa Ladislava Matušku peniaze pre Philips boli pouká-
zané včas, a to z dvoch dôvodov. Na jednej strane musel
počkať, aby Philips 28. decembra technicky a zápisnične
odovzdal nové zariadenie, na druhej strane musel počkať
kým piešťanská firma Medicontrol, ktorá vykonáva odbor-
nú kontrolu takýchto zariadení, prevzala od Philipsu zaria-

denie. – Odborný posudok sme dostali okolo 3 – 5. januá-
ra, po tomto som 13.-ho s čistým svedomím poukázal
sumu firme Philips. Možno, že som mal peniaze poslať do
Silvestra, ale práve kvôli týmto skutočnostiam som nemo-
hol skôr. Za vecou tuším aj osobné a politické dôvody, ale
nikoho nechcem obviňovať. Som pripravený aj na to, ak
ma poprípade odvolajú. To však môžem povedať, že na
krajskej úrovni vstúpim do politiky, a budem bojovať aj za
to, aby k podobným takto vykonštruovaným odvolaniam
nemohlo dôjsť – povedal riaditeľ polikliniky. Zároveň sa
riaditeľ vyjadril, že podľa neho to vyzerá na riešenie: „keď
chceš psa biť, palica sa nájde” – a keby do Silvestra pouká-
zal peniaze, potom by sa možno zadrapili do toho, že rönt-
gen ešte nemá povolenia, nie je technicky odovzdaný, atď.

– Pán riaditeľ sa dopustil zásadnej ekonomickej chyby,
žiaľ toto nedokázal vhodne odôvodniť, hoci bol na možné
následky vopred upozornený, a to viackrát – konštatoval
Iván Farkas.

MUDr. Imre Hugyivár, člen krajskej zdravotnej komisie
informoval: odborná komisia opäť zasadala a Milan Belica,
prednosta VÚC oznámil: ak sa 28. februára budú opäť
dožadovať odvolania riaditeľa polikliniky, nebude tomu
brániť. (V čase našej uzávierky ešte vec nebola uzavretá –
pozn. red.). Imre Hugyivár sa vyjadril, že na stanovisku
budú trvať najmä preto, lebo to bola takpovediac posledná
kvapka v pohári, pán riaditeľ totiž v posledných rokoch
prevádzkoval polikliniku stratovo, ani jeho štýl riadenia
nebol vyhovujúci.

Ladislav Matuška sa v súvislosti s tým vyjadril nasledov-
ne: je pravdou, že v rozpočte polikliniky je deficit, ale to sa
nevzťahuje na každý rok. V posledných rokoch vznikla stra-
ta najmä preto, že Všeobecná zdravotná poisťovňa bez
vážnejších dôvodov vypovedala zmluvu na určitý druh pre-
pravy pacientov. Dnes tomu však už tak nie je. – V súvis-
losti s röntgenom som dodržal to, že budem platiť až vtedy,
keď obdržím všetky úradné zápisnice. Myslím si, že to nie
je hriechom. Preto je zvláštne, že mi teraz idú hlavu stínať.
Ak chce byť niekto objektívny, mal by vziať do úvahy, že
odbornú činnosť človeka nie je možné posúdiť podľa jed-
ného vytrhnutého príkladu. Je zvláštne aj to, že odvolanie
odôvodnili len tým, že som stratil dôveru...– konštatoval
riaditeľ. Iván Farkas to poprel: na pléne a aj prednostovi
kraja dopodrobna rozoberali dôvody, medzi ktorými naj-
viac zavážila strata spôsobená oneskorenou platbou. 

Buchlovics Péter (podľa denníka Új Szó)

Odvolajú riaditeľa polikliniky?

Ostrihomská nemocnica prijíma aj pacientov zo Slovenska
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A szlovákiai betegek kezelésére szerződött a Sideria Istota
Biztosítóval a hatszáz ágyas esztergomi kórház. Az egészség-
ügyi intézmény vállalkozása a határon átívelő együttműködés
ékes példája lehet, és a kórház rövid időn belül eurorégiós
egészségügyi központtá nőheti ki magát. 

A szlovákiai betegeknek nyújtott szolgáltatások listáján,
amelyre az esztergomi kórház haladéktalanul fogad az emlí-
tett szlovák biztosító számlájára betegeket elsősorban a műve-
se kezelés, CT-, röntgen– és laborvizsgálat, valamint szülésze-
ti ellátás szerepel, amelyeket a Sideria ügyfelei – bizonyos fel-
tételek mellett – 600 000 forint keretösszegig vehetnek igény-
be. Emellett az intézmény szinte valamennyi szabad kapacitás-
sal rendelkező osztályának kórházi ellátását is igénybe vehetik
a Duna bal partján élő betegek. Ennek azért van jelentősége,
mert a párkányiak szemszögéből nézve a legközelebbi kórház
– amely teljes terápiás választékot kínál a betegeknek – Pár-
kánytól ötvenöt kilométerre Érsekújvárban található.

Az esztergomi kórház 2004. december 22-én írt alá szerző-

dést a szlovákiai Sideria Istotával, de állítólag a többi négy
szlovákiai biztosító társasággal is tárgyalnak. Különösen közel
járnak a megállapodáshoz az Apollóval. Az intézmény és a
többi biztosító közötti szerződés megkötése, azért lenne fon-
tos, mert Párkány vonzáskörzetében a Sideria Istota ügyfelei-
nek száma aránylag csekély. A szlovákiai betegek ellátásáért
egyébként az esztergomiak ugyanannyi pénzt kapnak, mint
amennyit az Országos Egészségügyi Pénztár fizet hasonló
esetben a magyarországi betegek gyógyításáért. Gyakorlatilag
minden ellátást egy héten belül képesek vállalni. Ez alól csu-
pán a szemészet jelent kivételt. A szemészeti ellátásra – szak-
emberhiány miatt – Magyarországon országszerte háromhetes
a várakozási idő. 

Esztergomban a nyelvtudás sem jelent problémát, hiszen
Párkány vonzáskörzetében élők zöme magyar ajkú, ráadásul a
városi kórházban több mint hatvan szlovákiai ápolónő dolgo-
zik. 

Oravetz

Súlyos szakmai mulasztás miatt vissza kell fizetnie Nyitra
megyének az állami költségvetésbe azt a közel 5 millió koro-
nát, amit a megye a párkányi új röntgenre tavaly jóváhagyott,
s amit a Philips cégnek már ki is fizettek. Emiatt a megye
pénzügyi és egészségügyi bizottsága és plénuma a rendelőinté-
zet igazgatójának, Matuška Lászlónak leváltását szorgalmaz-
ta február 14-én. Milan Belica, a megye elnöke ezt nem fo-
gadta el, ám a bizottságok kitartanak álláspontjuk mellett. A
részletekről Farkas Iván parlamenti képviselő, a megyei par-
lament pénzügyi bizottságának elnöke tájékoztattott. 

– A megyei hivatal pénzügyi főosztályán februárban derült
ki, hogy az összeg átutalása csak január 5-én történt meg, no-
ha ezt a pénzt december 31-ig ki kellett volna meríteni. Ezért
sajnos a közel ötmilliós összeget vissza kell adni az államnak.
Ez súlyos kötelességmulasztás, majdnem olyan, mintha az
igazgató úr kidobta volna a pénzt az ablakon – mondta Farkas
Iván. A megye pénzügyi bizottsága ezért határozatban követel-
te Matuška László visszahívását, s ezzel az egészségügyi bizott-
ság is egyetértett, miként a megyei képviselő-testület nagy
részre is. A leváltási javaslat körül majdnem egy órás vita ke-
rekedett, mert egyes pártok képviselői kimondottan politikai
érvek mentén védték az igazgató személyét. – Mi még a testü-
leti ülés előtt közöltük Milan Belica elnökkel azt, hogy kimon-
dottan szakmai baklövésről van szó, ám a megye elnöke meg-
vétózta a leváltási javaslatot. Február 28-án a képviselők újra
kezdeményezték Matuška László leváltását. A határozati ja-
vaslat az igazgató leváltását szorgalmazza, továbbá egy konk-
rét személy megbízását az intézmény ideiglenes vezetésével
mindaddig, amíg nem írnak ki a posztra pályázatot. S hogy mi
lesz a majdnem ötmillióval, amit egyébként az igazgató későn,
de kifizetett a Philipsnek, ennélfogva viszont az államnak is
vissza kell adni ezt a pénzt? – Semmiképp sem szeretnénk az
új röntgen működését veszélyeztetni, ezért a megyén úgy dön-
töttünk, hogy a további, kisebb rész kifizetését az idei megyei
költségvetésből garantáljuk, ugyanakkor emiatt a majdnem öt
millió miatt a költségvetést is módosítani kellett – jelentette ki
Farkas Iván.

Matuška László elmondta, hogy szerinte a pénzt időben
utalta át a Philipsnek, két okból is. Egyrészt, mert meg kellett
várnia, hogy december 28-án a Philips technikailag és jegyző-
könyv szerint is átadhassa az új berendezést, másrészt meg kel-
lett várnia, amíg a Medicontrol nevű pöstyéni cég, amely lé-
nyegében szakhatósági felügyelet az ilyen berendezésekre, át-
vegye a Philipstől a berendezést. – Ez a szakvélemény január
3-5. körül érkezett meg, én ezek után tiszta lelkiismerettel

utaltam át a Philipsnek 13-án az összeget. Lehet, hogy ezt a
pénzt szilveszterig el kellett volna küldenem, de pontosan
ezek miatt nem lehetett hamarább. Személyes és politikai in-
dokokat is sejtek az ügy mögött, de nem akarok senkit sem vá-
dolni. Felkészültem arra is, hogy esetleg leváltanak. Azt vi-
szont elmondhatom: be fogok lépni a politikába megyei szin-
ten és azért is harcolok majd, hogy hasonló, így előkészített
leváltások ne történhessenek meg – mondta a rendelőintézet
igazgatója. Az igazgató ugyanakkor kifejtette, hogy szerinte ez
afféle: „ha kutyát akarsz ütni, akkor találsz hozzá botot is” -
megoldás, mert lehet, hogy ha szilveszterig átutalta volna a
pénzt, akkor meg abba kötöttek volna bele, hogy a röntgen
még nincs engedélyeztetve, műszakilag átadva, stb. – Az igaz-
gató úr sajnos alapvető közgazdasági hibát követett el, s erre
nem adott érdemi magyarázatot, noha a lehetséges következ-
ményekre előre figyelmeztettük őt, többször is – konstatálta
Farkas Iván. 

MUDr. Hugyivár Imre, a megyei egészségügyi bizottság tag-
ja arról tájékoztatott, hogy a szakbizottságuk ismét ülésezett,
s Milan Belica megyei elnök immár közölte: ha február 28-án
ismét kezdeményezik a párkányi rendelőintézet igazgatójának
leváltását, akkor ő úgymond nem gördít akadályokat ez elé.
(Lapzártakor az ügy még nem zárult le – a szerk. megj.).
Hugyivár Imre kifejtette: annál is inkább kitartanak álláspont-
juk mellett, mert ez úgymond már az utolsó csepp volt a po-
hárban, az igazgató úr ugyanis az utóbbi években vesztesége-
sen üzemeltette a rendelőintézetet, s az irányítási, vezetési stí-
lusa sem volt megfelelő. Matuška László ezzel kapcsolatban
kifejtette: igaz, hogy hiány van a rendelőintézet költségvetés-
ében, de ez nem minden évre vonatkozik, s például azért is
volt veszteség az utóbbi években, mert bizonyos típusú beteg-
szállításokra az Általános Egészségbiztosító egy időben komo-
lyabb indok nélkül mondta fel a szerződést. Ez azonban ma
már nincs így. 

– A röntgennel kapcsolatban pedig azt tartottam be, hogy
akkor fizetek, ha minden jegyzőkönyvet hivatalosan is megka-
pok. Ez, gondolom, egyáltalán nem bűn. Ezért furcsa, ha most
a fejemet veszik, s ha már egyszer valaki objektív akar lenni,
az ember szakmai tevékenységét nem lehet csak egy kiragadott
példa alapján megítélni. Az is furcsa, hogy a visszahívást csu-
pán azzal indokolták: elvesztettem a bizalmat...– konstatálta
az igazgató. Farkas Iván ezt cáfolta: – A plénumon és a megyei
elnöknek is részletesen taglalták az okokat, melyek közt a ké-
sei átutalás, s emiatt a veszteség nyomott legtöbbet a latban. 

Buchlovics Péter (Az Új Szó alapján)

Menesztik a rendelőintézet igazgatóját?

Szlovákiai betegeket is fogad az esztergomi kórház
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Je všeobecne známe, že v našom regióne je vysoká nezamestnanosť,
preto mnohí nachádzajú živobytie v maďarských závodoch a inštitú-
ciách. V okolí Štúrova sú obce, kde toto číslo prevyšuje 30 percent.
Rudolfa Szépa, vedúceho odboru práce štúrovskej pobočky Úradu
práce, sociálnych vecí a starostlivosti o rodinu a dieťa, sme sa opý-
tali na stav v oblasti trhu práce užšieho regiónu.

– Aký je stav v oblasti vytvárania nových pracovných miest?
– V Štúrove od obdobia prevratu nemôžeme hovoriť o vytvorení

početných pracovných miest. Problémy ešte zvyšovali priebežné pre-
púšťania z väčších priemyselných závodov. Zamestnanosť sa zvýšila
len v oblasti služieb, a to vďaka nových reštaurácií, nákupných centier
a z časti kúpaliska Vadaš. Týmito novými pracovnými príležitosťami
sa však nevyriešila podstata problému. Vlani napríklad, na jeden kon-
kurz sa do Vadašu prihlásila skoro sto ľudí. Z tohto hľadiska je oveľa
lepšia situácia na pravom brehu Dunaja. V závislosti od ponuky a
dopytu mnohí prijali prácu v Maďarsku. Táto forma zamestnanosti je
v každom prípade výhodným riešením, veď pomáha znížiť počet neza-
mestnaných. Štúrovský úrad práce za vlaňajší rok zastrešil takmer 750
pracovných zmlúv s maďarskými závodmi.

– Pri zamestnaní v Maďarsku zohrávajú veľkú rolu aj platové pod-
mienky...

– Minimálna mzda v Maďarsku je 57 tisíc forintov (8920 korún), čo
je viac ako slovenských 6500 korún, na druhej strane mnoho firiem
robí nábor nových zamestnancov s nástupným platom 80 tisíc forin-
tov. Ak berieme do úvahy zárobkové možnosti a vysokú nezamestna-
nosť v našom regióne, pre mnohých môže byť 80 tisícový plat lákavou
možnosťou.

– Ktoré závody zamestnávajú ľudí zo Slovenska?
– V prvom rade Suzuki (dobrou správou je, že zvyšuje svoje výrob-

né kapacity), Syncron Csolnok, Richter a Sanyo v Dorogu, a ostri-
homská nemocnica. V ostrihomskej nemocnici pracuje približne 60
slovenských sestier. Popritom samozrejme aj v oblasti služieb zamest-
návajú dochádzajúcich z ľavého brehu. Netreba zvlášť zdôrazňovať, že
za to vďačíme v prvom rade obnovenému mostu Márie Valérie a situá-
cii na maďarskom trhu práce.

– Ako by sa dal vyriešiť problém nezamestnanosti v našom regió-
ne?

– Vybudovaním priemyselného parku v lokalite Štúrova alebo
Obidu. V roku 2004 sa zaujímalo viac zahraničných firiem o trh práce
v našom regióne, kompetentní by mali už iba vytvoriť podmienky
potrebné k tomu, aby sa tu mohli usadiť.

Oravetz (Preklad: Ági)

Hlavnou úlohou je vytvorenie pracovných miest

Régiónkban köztudottan magas a munkanélküliség aránya,
ezért sokan magyarországi üzemekben, intézményekben találnak
megélhetést. Párkány vonzáskörzetében vannak olyan települések,
ahol ez a szám meghaladja a 30 százalékot. Szép Rudolfot, az ér-
sekújvári Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal párkányi ki-
rendeltségének munkaügyi osztályvezetőjét kérdeztük szűkebb ré-
giónk munkaerőpiaci helyzetéről.

– Új munkahelyek teremtése szempontjából térségünkben mi a
helyzet?

A rendszerváltás óta Párkányban számottevő új munkahelyte-
remtésről nem beszélhetünk. A gondokat ráadásul tetézte a na-
gyobb ipari üzemekben folyamatosan tetten érhető karcsúsítási fo-
lyamat. Csupán a szolgáltatások terén, az új vendéglők, áruházak és
részben a Vadas fürdőnek köszönhetően bővült a foglalkoztatott-
ság. Ezek az új munkakörök viszont nem oldották meg a probléma
lényegét. Tavaly volt rá példa, hogy a Vadasban egy meghirdetett
állásra csaknem százan jelentkeztek.

Ilyen szempontból sokkal jobb a helyzet a Duna jobb partján. A
kereslet-kínálat függvényében térségünkből többen Magyarorszá-
gon vállaltak munkát. Ez a fajta magyarországi munkavállalás min-
denképpen előnyös megoldás, hisz segít csökkenteni az állástalanok
számát. A párkányi munkaügyi hivatal tavaly csaknem 750 munka-
vállalási szerződést hozott tető alá magyarországi cégekkel.

– A magyarországi munkavállalásban nyilván szerepet játszanak

az ottani bérek is…
– Egyrészt a 57 ezer forintos (8920 korona) magyarországi mini-

málbér jóval magasabb, mint a 6500 koronás szlovákiai, másrészt
számos cég 80 ezer forintos kezdő fizetéssel toborozza az embere-
ket. Figyelembe véve térségünk kereseti lehetőségeit és a magas
munkanélküliséget a 80 ezer forintos fizetés sokak számára vonzó
lehet.

– Melyek azok az üzemek, amelyek szlovákiai munkaerőt foglal-
koztatnak?

– Elsősorban a Suzuki (jó hír, hogy bővíti gyártási kapacitását), a
Syncron Csolnok, a Richter dorogi fióktelepe, a dorogi Sanyo és az
esztergomi kórház. Csak az esztergomi kórházban hozzávetőleg 60
szlovákiai nővér dolgozik. Emellett természetesen a szolgáltatások
is alkalmaznak a Duna bal partjáról ingázó embereket. Nem kell
különösképpen hangsúlyozni, hogy mindezt elsősorban az újjáépí-
tett Mária Valéria hídnak és a magyar munkaerőpiac helyzetének
köszönhetjük. 

– Térségünkben mi lenne a munkanélküliségi probléma gyöke-
res megoldása?

– Egy ipari park létrehozása Párkány vagy Ebed térségében.
2004-ben több külföldi cég is érdeklődött régiónk munkaerőpiaca
iránt, csupán az illetékeseknek meg kellene teremteniük a letelepe-
désükhöz szükséges feltételeket.

Oravetz

Feladatunk a munkahelyteremtés

A LIMES – ANAVUM Regionális Kulturális Társulás őszi törté-
nelmi konferenciáján újra megerősítették azt az igényt, hogy váro-
sunkban a párkányi csata emlékére egy nemzetközi jellegű emlék-
művet kell állítani. Ezt az igényt a városi önkormányzat is tudomá-
sul vette, és erkölcsi támogatásáról biztosította a kezdeményezőket.
Minderről tudomást szerzett a Lengyel Köztársaság pozsonyi
nagykövete Zenon Kosiniak – Kamysz, aki még novemberben
fogadta a párkányi delegációt szoborügyben, és kifejezte óhaját,
hogy szeretne a városba látogatni, találkozni a város polgármes-
terével, s felajánlani segítségét. Erre 2005. január 26-án került sor,
amikor egy lengyel újságíró és történész kíséretében érkezett
régiónkba. Először Dunamocson állt meg, ahol emléktábla és
zászló őrzi a második világháborús lengyel menekültek emlékét.
Városunkban Magyar Bertalan alpolgármester fogadta őket, aki
bemutatta a város történetét és jelenét. Az alpolgármester ismertet-

te a hivatal által megfogalmazott véleményt, mely szerint támogat-
ják a szobor létrehozását és a plébánia előtti téren javasolják azt
felállítani. A LARKT előkészítő bizottsága a Thermal szállóban
ebéddel fogadta a vendégeket, ahol Ján Oravec polgármester jelen-
létében megegyeztek egy Sobieski János, lengyel királyt ábrázoló,
de nemzetközi jellegű szobor felállításáról. Az emlékmű helyéről az
önkormányzat hoz majd döntést, de mind a vendégek, mind az elő-
készítő bizottság a város központjában szeretné látni a majdani
emlékművet. A vendégek tettek egy rövid sétát, s nagy érdeklődést
mutattak a város, a táj turisztikai értékei iránt. Különösen érdekel-
te őket a lengyel turizmus jelenléte. A következő 

találkozó a nagykövettel márciusban lesz, amikor Ebedre is ellá-
togatnak, ahol szintén emléktábla őrzi a háború éveit és a lengyel
menekültek ottlétét.

Dániel Erzsébet 

Városunkban járt a lengyel nagykövet



22000055..  ffeebbrruuáárr 55PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee

Február 20-án több mint hatvan, remekebbnél remekebb
borfajtát kóstoltak végig a hagyományos ebedi borverse-
nyen, ahol szigorú szakmai zsüri értékelte, pontozta az
ebedi borászok, kistermelők tudását. Ebed Muzslával és
Bélával együtt az ország egyik legrangosabb borvidékének
számít, s miként azt az alább megszólalók is tanúsítják: a
borversenyen évről évre többet tanulnak egymástól, s egy-
re szigorúbbak a minőségi követelmények is. 

– Mi sokáig Muzslára jártunk borversenyekre, de immár
hatodik éve idehaza is megrendezzük. Most már teljes mér-
tékben a kiskertészek szövetsége ügyel a verseny színvonal-
ára. Tapasztalatból mondom: nálunk az Olaszrizling, a
Zöld Veltelini és a Leányka vált be leginkább szőlő– és bor-
fajtaként. Ugyanakkor pld. itt is kezd elterjedni a
Chardonnay, de a legjobb borokat az előbb említettekből
tudjuk előállítani. Az olaszrizling a legmegbízhatóbb,
egyenletes minőséget produkáló fajta. A versenyeknek kö-
szönhetően a borkészítés folyamata is határozottan javult
Ebeden az utóbbi években, a gazdák egyre inkább a minő-
ségre és a fajtatisztaságra összpontosítanak – fejtette ki az
Új Szónak nagy Tibor, a község polgármestere, aki szintén
bortermelő. Bár ez inkább az ebedi fehérborokra vonatko-
zik, ám az André nevű fajtából, a Zweigweltből és a Kék-
frankosból azért meglepően jók a vörösborok is – tudtuk
meg. Benefi László, ebedi borász, az Ister-Granum Borlo-
vagrend tagja és a bíráló bizottság tagja szerint minden
egyes fajta után külön értékelik a borokat, s ez azért is jó,
mert egymástól tanulnak ilyenkor, a zsűri pedig a techno-
lógiai hibákra is felhívja a figyelmet. Górcső alá veszik az
ízt, színt, illatot, bukét, zamatot, a sav-cukor arányt, stb.
Egy szakértő pedig a kóstolásból azt is meg tudja állapíta-
ni: későn vagy korán szüreteltek-e a kívánalmakhoz ké-
pest, helyesen tárolták, érlelték-e a nedűt, tisztán, időben
végezték-e a fejtéseket, stb. Óriási szükség van arra, hogy
ez a vidék a borkészítés és borkultúra területén is verseny-
képes legyen, a piacok és a világ nyitottá válásával ezt pe-
dig csak így lehet elérni. A borturizmus miatt sem enged-
hetjük meg magunknak azt, hogy mindenféle kevert, rosz-
szul készített borral rukkoljunk elő -konstatálta Benefi
László. A szakmai tudás fejlesztése, az új eljárások megis-
mertetése ezért is pótolhatatlan. Ma már például kizárólag

fajtatiszta, zömében jól kezelt borokkal neveznek be a ver-
senyre az ebediek. – A Királyleányka nálunk elterjedt és be-
vált borfajta, megjegyzem az eurorégió borlovagrendjének
zászlósbora is ebből a fajtából készült. Ha viszont a jövőt
nézzük, a könnyű vörösborok kategóriájában újra esélyes
lesz az Oportó is, mint piacképes fajta. Miroslav Petrech,
nemzetközileg is elismert borász, a zsűri elnöke kifejtette:
a boroknál mindenki a saját hibájából tanul. Ugyanakkor a
fajták esetében nem mindegyik év hoz minőségi szempont-
ból jó termést, s kistermelőknél az is gyakori hiba, hogy az
adott fajtát korán szüretelik, vagy pedig maga a bor érési
idejébe avatkoznak be rosszkor – s ebben az esetben az
adott bor nem tudja kifutni a formáját. A fejtésekkor fon-
tos a savtartalom kialakítása, szabályozása. Ugyanakkor
durva hibát már nem találunk ezekben a borokban, tehát
mondjuk záptojás-szagot, túlkénezést, oxidációt stb. A bor-
nak idő kell, s olyan, mint egy kisgyerek, hosszú távon fej-
lődik ki igazán, adja vissza zamatban, színben, bukéban a
fajtajellegzetességet. A helyes borarchiválásban tehát még
mindig van mit tanulni, miként a kezelésben, tárolásban is.
Főleg a rizlingeket dicsérte, de szerinte Ebeden beválna a
rajnai rizling is, bár kis tételben nem gazdaságos. A klasszi-
kus magyar borfajták közül Ebeden fantáziát lát a Mézes
Fehérben és a Kadarkában is, mint tájjellegzetességben. –
Lényegében minden régi fajtát régi, bevált recept szerint
kellene termeszteni, tehát karós műveléssel, s nem szabad
nagyon leterhelni a tőkéket. A Szlankamenka és az Oportó
is ebbe a kategóriába tartozik. A kistermelőnek tehát in-
kább a már bevált fajtákkal kellene komolyabban foglal-
kozniuk – fejtette ki a zsűri elnöke. Az ebedi borversenyen
Mikóczi Alajos helyi borász Cabernet Sauvignon vörösbo-
ra lett az első, az abszolút aranyérmes, a fehérborok eseté-
ben pedig Révész Ferenc 2003-as Olaszrizlingje. A zsűri
ezen kívül számos arany, ezüst és bronzérmet adott még ki
és a tárgyi nyeremények is gazdára találtak. A verseny lé-
nyegében az eurorégiós nagyverseny egyik minőségi elővá-
logatása, elődöntője volt. A rendezvényen magyarországi
vendégek, köztük Tát küldöttsége is kóstolgatott és ismer-
kedett a helyi borokkal. 

Buchlovics Péter (Új Szó, 2005. febr. 25.)

Mikóczi Alajos Cabernet Sauvignonja lett az abszolút győztes

Hosszú távon kizárólag a minőség a döntő

Január végén rövid ünnepség keretében egy síkképernyős
vadonatúj színes televíziót adott át a párkányi gyermekott-
hon lakóinak Szigeti László oktatásügyi államtitkár. Mint
azt köszöntő beszédében elmondta, feleségével a nyolcadik
Felvidéki Magyar Bálon nyerték meg ezt a TV-készüléket
tombolán. Rövid gondolkodás után úgy döntöttek, hogy a
televíziót a párkányi gyermekotthonnak ajándékozzák,
mert meggyőződésük, hogy ezeknek az otthonban élő gyer-
mekeknek sokkal nagyobb szükségük van rá, mint nekik.
Ezáltal úgy próbálják meg támogatni őket, hogy a televízi-
ón keresztül is kinyíljék számukra a világ, ezen kívül hasz-
nos segédeszköznek bizonyulhat majd az oktatási-nevelési
folyamatában. Az ajándékot Ján Papšo igazgató köszönte
meg a gyerekek nevében, a kicsik pedig dalokkal, versekkel
üdvözölték az államtitkárt. A gyermekotthon igazgatója la-
punknak elmondta: ez a környéken a legnagyobb gyermek-
otthon, s nemrég újították fel a belső helyiségeket, a televí-
zió tehát a legjobbkor és a legjobb helyre érkezett. 

–buch– (Új Szó, 2005. február 4.)

Színes televízió a gyermekotthonnak

Szigeti László átadja a kicsiknek a nagy ajándékot
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A párkányi gyermekotthon nemcsak építészetileg újult meg, de a
működési rendje is teljesen átalakult. Vasárnap délelőtti békesség –
a család későn ébredő tagjai még pizsamában, némelyek tévéznek.
Hajtman Marian nevelővel beszélgetek, közben húsleves és pecse-
nyeillat csiklandozza érzékeimet. 

– Még nekünk is új ez a családi típusú szervezés, de rengeteg le-
hetőséget kínál a nevelőnek a ráhatásra – mondja Marian. Az eddi-
gi kollégiumszerű elrendezés, ahol negyven növendék élt együtt, le-
hetetlenné tette a gyerekekkel való egyéni foglalkozást. Az otthon
lakói ki voltak szolgálva – főztek, mostak rájuk, takarítottak helyet-
tük. Ennek következtében teljesen felkészületlenek voltak az életre,
hiszen rendesen kenyeret se tudtak szelni, nemhogy megszervezni
az életüket. 

– Mikor kezdődött az átalakítás? 
– Tavaly májusban kezdtük az építkezést és most decemberben fe-

jeztük be. Ján Papšo, az otthon igazgatója rengeteget tett azért, hogy
a hatmilliós építkezés időben befejeződjön és áttérhessünk az euró-
pai normáknak megfelelő szervezettségre. Négy családra osztód-
tunk. Én a felvevő csoportban dolgozom, ahol nélkülözhetetlen a
férfi nevelő, mert itt vannak elhelyezve a legnehezebben nevelhető
gyerekek. Körülbelül egy hónapnyi itt tartózkodás után – attól füg-
gően, hogyan sikerült a beilleszkedés – a magyar vagy a szlovák csa-
ládba kerülnek. A testvéreket természetesen igyekszünk egy csalá-
don belül elhelyezni, hogy erősítsük köztük az összetartás érzését.
Akinek azonban megtetszett ez a csoport, az maradhat. Minden csa-
lád külön lakásban lakik, ahol hálószobák, nappali, komfortos
konyha és mellékhelyiségek találhatók, akárcsak a családi házakban.
A hálószobákban legjöljebb hárman laknak, de vannak két, sőt egy-
személyes szobák is, ahol végre lehetőségük nyílik a lakóknak egy
kis magánéletre. 

– Bemutatnád a „családodat”?
– Öt nevelő váltja egymást egy családon belül. Nem kötelező sem-

mi, inkább kérjük, mint utasítjuk a gyerekeket. Ennek ellenére jól
működő család a miénk, a nagyobbak segítik a kicsiket, néha kiszol-
gálják egymást. Veszekedések is előfordulnak, mint minden „ren-
des” családban, de ezeket igyekszünk megbeszélni és elrendezni. Az
effajta családi élet még nekem is szokatlan – jelenleg főzni tanulok.
Otthon leíratom a feleségemmel a másnapi menü készítésének mód-
ját és a gyerekekkel közösen megfőzzük Még szerencse, hogy az én
családom nem válogatós – mosolyog Marian. Talán azért, mert a
sport és munkaterápia a foglalkozások része és ez jó étkűvé teszi
őket. Testnevelő tanár lévén szívügyemnek érzem a gyerekek moz-
gásigényének kielégítését. Akrobatikát gyakorolunk egy fiú csoport-
tal, s már több kupát is hazahoztunk. Viszem őket biciklizni, futni,
úszni, de legtöbbször a gimnázium tornatermében edzünk. 

– Milyen módon kerülnek az otthonba a gyerekek? 
– Eddig a pozsonyi központból kerültek hozzánk a gyerekek, de

a jövőben pszichológus alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy
itt helyben diagnosztizáljunk és befogadjunk őket. Otthonba az ke-
rül, akiről lemond a szülő, vagy olyan nehéz szociális helyzetben él,
hogy nincs más megoldás. Jelenleg az az elfogadott, hogy a gyere-
ket azon a tájon kell elhelyezni, ahol született. Régen pont ellenke-
zőleg – az volt a cél, hogy minél kevesebbszer kerüljön kontaktusba
a szülővel. Az új törvény szerint a gyerek családjával is tartani kell a
kapcsolatot. A szülő szinte bármikor látogathatja a gyereket. 

A családi nevelés fontosságát tartotta szem előtt Csatlós Mária ne-
velőnőnk, amikor a saját családjába is befogadott két növendéket. A
jogilag szabad gyermekek örökbe adhatók. Főleg olaszok érdeklőd-
nek – két kisgyermeket már örökbe is fogadtak. 

– A tanulással nincs gond?
– Sok olyan gyerek jár speciális iskolába, aki másutt is megállná a

helyét, de annyira elhanyagolták az iskolalátogatást, hogy a lemara-
dást már nem tudják behozni. A gyerekek idővel rájönnek, nem is
olyan rossz itt, ezért rákapcsolnak a tanulásra, mert amíg tanulmá-

nyaikat végzik, az otthonban maradhatnak. Öt évvel ezelőtt egy fő-
iskolás végzősünk is volt. Az iskolában a legjobb szlovákosok közé
tartoznak, hiszen mindkét nyelvet egyaránt használják. Naponta el-
beszélgetünk velük az iskolában történtekről. Elmondják, ki milyen
jegyet hozott, van-e problémája. E kisebb közösségben hamarább ki-
nyílnak és őszintén elmondják gondjaikat, nem úgy, mint az előző
nagycsoportban. 

– A problémás gyerekekkel is megtalálod a hangot?
– Igyekszünk minél többet beszélgetni a fiatalokkal és kevesebb

dolgot tiltani, hisz tudjuk a tilos mindig kívánatosabb. Droggal, al-
kohollal is találkozunk – de munkaterápiával igyekszünk megelőzni
a bajt. Úgy tapasztaltam, a legtöbb gond a kikerülés után merül fel.
A szülőktől nemigen remélhetnek segítséget, az menedékházakban
pedig magukra hagyatva szinte széthullanak. Remélem egyre több
olyan intézmény létesül, amely felkarolja a gyermekotthonokból ki-
kerülő fiatalokat. Volt olyan srác, akit én fogadtam be pár hónapra,
amíg be nem hívták katonának. 

Beszélgetésünk alatt a ötéves Xénia állandóan a nevelő bácsi kö-
zelében tartózkodik, szinte el sem mozdul mellőle. Három éve ke-
rült az intézetbe és Marian szerint már sikerült szépen beilleszked-
nie. Renáta, a 18 éves kamaszlány krumplit pucol a kisebb srácok-
kal, a nagyobbak a reggeli maradványait tüntetik el. Az ebédre szánt
kacsa szépen pirosodik a sütőben. Aki akart templomba ment, de a
tizenéves Buják fiúk szívesebben segítenek Jani bácsinak, a karban-
tartónak. Anti, Márió és Szergej Fűrről kerültek az intézetbe. Any-
juk meghalt, a fiúkat az apa nevelte. Iskolába alig jártak, másfél évig
ismerősöknél, erdőkben bujkáltak, mert apjukat banki csalások mi-
att körözte a rendőrség. 

– Nagyon szegény család voltunk, loptunk, kéregettünk, dolgoz-
tunk, még iskola helyett is – mondja Márió. Látogat minket édes-
apánk, igaz ritkábban, mint a többi gyereket, de hát nehéz neki a
kinti élet. Hozott már édességet is – szóval jó apuka. Szerencsére mi
testvérek nagyon összetartunk, megbecsüljük a körülöttünk lévő
szép dolgokat, hiszen kint éheztünk, fáztunk. 

A fiúk nem csak dolgozni, de sportolni is szeretnek. Mindhárman
Nána csapatát erősítik.

A 14 éves Szergej egy rajz-pályázat nyerteseként Egyiptomba is el-
jutott, s büszkén mutatja az ott készült fotókat. 

Repka Istvánné, a magyar család nevelője dicséri a családi típusú
szervezést. Hosszú távú tapasztalatokkal még nem rendelkeznek, de
azóta meghittebb, bizalmasabb a légkör. 

Ebben a családban él a lévai Birdács Mária, aki 13 évesen került
az otthonba két testvérével együtt. Elmondta: édesapám alkoholis-
ta, aki mindig rosszul bánt velünk. Verte édesanyámat, mi gyerekek
pedig nem jártunk iskolába. Az iskola később feljelentést tett a sok
hiányzás miatt, s ekkor kerültünk a pozsonyi elosztóba, majd ide. Jó
is itt, meg nem is. Megkapok mindent, de én szerettem volna csa-
ládban felnevelkedni. Persze csak normális családban – húzza el a
száját. Apukámnak nem tudok megbocsátani. Anyukám az látogat
minket, és mi is járunk hozzá a szünetekben. Ragaszkodunk hozzá,
de nem bírom őt megérteni, miért nem vetett időben véget az édes-
apámmal való kapcsolatnak. Édesapám már az élettársával él. Pár-
szor meglátogatott, de nem mentem oda hozzá. Kilencedikes va-
gyok – elárusítónőnek szeretnék kitanulni, és ha jól fog menni a ta-
nulás, tán le is érettségizhetek. 

Furcsa volt hallani, hogy ezek az intézeti gyerekek majdnem min-
dig „édes”-ként emlegették szüleiket. E szeretetre éhes, de sokszor
sündisznóként összegömbölyödő gyerekeknél csak az igazán elköte-
lezett nevelő tud sikereket elérni. Aki a fizetés és a hála függvényé-
ben próbálja végezni feladatát, hamar feladja. Hajtman Marian több
kollégájával egyetemben hosszú évekig kitartott hivatása mellett.
Köszönet az otthon nevelőinek, akik pótolni szeretnék a pótolhatat-
lant.

Bokor Klára

„Mi segítünk, hogy ti egyedül meg tudjátok csinálni”

Családi típusú gyermekotthon
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Detský domov sa nedávno stavebne zrekonštruoval, ale pre-
šiel zásadnými zmenami aj režim jeho fungovania. Pokoj
nedeľného dopoludnia – sedmospáči sú ešte v pyžamách, nie-
ktorí pozerajú televízor. Počas rozhovoru s vychovávateľom
Mariánom Hajtmanom moje zmysly šteklí vôňa vývaru a peče-
ného mäsa.

– Aj pre nás je novotou nový rodinný systém, ktorý ponúka
širokú škálu možnosti vplyvu vychovávateľa – hovorí Marián.
Doterajší internátny systém, kde spolu žilo 40 chovancov,
neumožňoval individuálny prístup k deťom. Obyvatelia domo-
va boli obslúžení – varili im, oprali veci, upratovali za nich. V
dôsledku toho neboli pripravení na život, veď nedokázali odkro-
jiť ani krajec chleba, nieto zorganizovať svoj život.

– Kedy sa začalo s prestavbou?
– Vlani v máji sme začali so stavbou a dokončili sme ju v

decembri. Ján Papšo, riaditeľ domova urobil všetko pre to, aby
šesťmiliónová stavba bola včas ukončená a mohli sme prejsť na
systém zodpovedajúci európskym požiadavkám. Sme rozdelení
do štyroch rodín. Ja pracujem v prijímacej skupine, kde osobnosť
muža vychovávateľa je nepostrádateľná, pretože tu sú umiestne-
né problémové deti. Približne po mesiaci – závisí to od toho, ako
sa im podarí zapadnúť do kolektívu – sú preradení do maďarskej
alebo slovenskej rodiny. Našou snahou je súrodencov umiestniť
do tej istej rodiny, aby sme aj takto upevnili ich súdržnosť.
Komu sa však zapáčila táto skupina, môže zostať. Každá rodina
žije vo zvláštnej bytovej jednotke, kde sú spálne, denná miest-
nosť, komfortná kuchyňa a vedľajšie miestnosti, ako v rodinnom
dome. Spálne obývajú maximálne traja, ale sú aj dvoj– a jedno-
miestne izby, kde majú konečne možnosť na súkromný život.

– Mohol by si nám predstaviť tvoju rodinu?
– V rámci rodiny sa strieda päť vychovávateľov. Nič nie je

povinné, radšej prosíme, ako rozkazujeme deťom. Napriek tomu
naša rodina funguje dobre, väčší pomáhajú menším, niekedy sa
navzájom obslúžia. Hádky sa samozrejme objavia, ako v každej
„normálnej” rodine, ale tieto sa snažíme prediskutovať a
vyriešiť. Tento rodinný život je aj pre mňa nezvyklý – momen-
tálne sa učím variť. Doma mi manželka napíše recept na menu
nasledujúceho dňa a s deťmi to spolu uvaríme. Ešte dobre, že
moja rodina nie je prieberčivá – usmieva sa Marian. Možno
preto, že šport a pracovná terapia sú súčasťou zamestnaní a táto
vyťaženosť im zvyšuje chuť do jedla. Pre pedagóga telocvikára je
srdcovou záležitosťou uspokojovať pohybové nároky detí. So
skupinou chlapcov trénujem akrobatiku, a už sme získali viac
pohárov. Chodím s nimi bicyklovať sa, behať, plávať, ale najčas-
tejšie trénujeme v telocvični gymnázia.

– Akým spôsobom sa deti dostanú do domova?
– Doteraz sa k nám deti dostali z bratislavského centra, ale v

budúcnosti bude možné za pomoci psychológa, aby sme tu na
mieste diagnostikovali a prijali deti. Do domova sa dostane ten,
koho sa vzdá rodič, alebo žijúci v ťažkej sociálnej situácii, kde
niet inej možnosti. V súčasnosti sa postupuje podľa toho, že
dieťa treba umiestniť v tej oblasti, kde sa narodilo. V minulosti
to bolo práve naopak – cieľom bolo, aby sa do kontaktu s
rodičmi dostal čo najmenej. Podľa nového zákona treba
udržiavať kontakt aj s rodinou dieťaťa. Rodič môže svoje dieťa
hocikedy navštíviť. 

Vychovávateľka Mária Csatlósová považovala za dôležitú
práve rodinnú výchovu, keď do vlastnej rodiny prijala dvoch
chovancov. Z právneho hľadiska voľné deti je možné osvojiť si.
Záujem majú najmä Taliani, a už si aj osvojili dve malé deti.

– S učením nie sú problémy?
– Mnoho takých detí chodí do špeciálnej školy, ktoré by obstá-

li aj na inom mieste, ale tak zanedbali školskú dochádzku, že už
nedokážu dobehnúť zameškané. Deti časom prídu na to, že tu

nie je až tak zle, preto pridajú v učení, a pokiaľ študujú, môžu
zostať v domove. Pred piatimi rokmi sme mali aj absolventa
vysokej školy. V škole patria medzi tých, ktorí najlepšie ovládajú
slovenský jazyk, veď oba jazyky používajú súčasne. Denne sa s
nimi rozprávame o dianí v škole. Referujú nám o známkach a o
svojich problémoch. V menšom spoločenstve sa skôr otvoria a
úprimne rozprávajú o svojich ťažkostiach, ako v predchádzajúcej
väčšej skupine.

– Nájdeš cestu aj k problémovým deťom?
– Snažíme sa stále viac rozprávať s mladými a zakazovať im

stále menej vecí, veď vieme že zakázané ovocie najviac chutí.
Stretli sme sa aj s drogami, alkoholom – ale pracovnou terapiou
sa snažíme predísť nepríjemnostiam. Mojou skúsenosťou je, že
najväčšie problémy sa objavujú po odchode. Od rodičov vo
väčšine prípadov nemôžu očakávať pomoc, a v azylových
domoch sa takmer rozpadne ich osobnosť. Verím, že vznikne
viac takých inštitúcií, ktoré sa ujmú mladých odchovancov det-
ských domovov. Bol taký mládenec, ktorého som sám prijal na
niekoľko mesiacov, kým ho nepovolali za vojaka.

Počas rozhovoru päťročná Xénia sústavne zostávala v blízkos-
ti uja vychovávateľa, takmer sa od neho nepohla. Do domova sa
dostala pred tromi rokmi a podľa Mariana sa už jej podarilo pri-
spôsobiť. 18-ročná Renata čistí s menšími chlapcami zemiaky,
väčší upratujú zvyšky raňajok. Obedňajšia kačica sa pekne pečie
v rúre. Kto chcel, išiel do kostola, ale chlapci Bujákovci radšej
pomáhajú údržbárovi. Anti, Mário a Sergej sa dostali do domo-
va z Rúbane. Matka im zomrela, chlapcov vychovával otec.
Ledva chodili do školy, rok aj pol žili u známych, ukrývali sa v
lesoch, lebo ich otca prenasledovala polícia za bankové podvo-
dy. Boli sme veľmi chudobnou rodinou, kradli sme, žobrali sme,
pracovali sme, aj namiesto školy – hovorí Mário. Otec nás navš-
tevuje, pravda zriedkavejšie, ako ostatné deti, ale život vonku je
pre neho ťažký. Už priniesol aj sladkosti – je teda dobrý otec.
Našťastie medzi nami je silná bratská súdržnosť, vážime si veci,
ktoré nás obklopujú, veď vonku sme hladovali, bola nám zima.
Chlapci radi pracujú aj športujú. Sú členmi družstva v Náne. 14-
ročný Sergej sa prostredníctvom výtvarnej súťaže dostal až do
Egypta, s hrdosťou ukazuje fotografie.

Repka Istvánné, vychovávateľka maďarskej rodiny si
pochvaľuje rodinný systém. Ešte nemajú dlhodobé skúsenosti,
ale odvtedy je atmosféra intímnejšia, dôvernejšia. V tejto rodine
žije Mária Birdács z Levíc, ktorá sa do domova dostala ako 13-
ročná spolu s bratmi. Môj otec je alkoholik – hovorí, ktorý nám
vždy ubližoval. Bil mamu a my deti sme nechodili do školy.
Škola neskôr oznámila našu absenciou a tak sme sa dostali do
rozdeľovne v Bratislave, a potom sem. Je tu aj dobre, aj nie.
Všetko dostanem, ale chcela by som vyrastať v rodine..
Samozrejme v normálnej rodine – šklbe ústami. Otcovi nedo-
kážem odpustiť. Mama nás navštevuje, a aj my k nej chodíme
cez prázdniny. Držíme sa jej, ale neviem pochopiť, prečo nedo-
kázala včas ukončiť svoj vzťah s otcom. Otec už žije so svojou
družkou. Niekoľkokrát nás navštívil, ale ja som k nemu nešla.
Som deviatačka – chcela by som byť predavačkou a keď mi uče-
nie pôjde dobre, potom môžem aj zmaturovať. 

Zvláštne bolo počuť ako tieto deti pomenúvajú svojich
rodičov – mamička, otecko. Pri týchto na lásku hladných, ale
veľakrát zježených deťoch dokáže dosiahnuť úspechy len naozaj
profesionálne zaviazaný vychovávateľ. Ten, kto svoje poslanie
vykonáva predovšetkým kvôli peniazom a vďačnosti, skoro
opustí túto dráhu. Marian Hajtman spolu so svojimi kolegami
dlhé roky vytrval pri svojom povolaní. Vďaka patrí vychováva-
teľom domova, ktorí sa snažia nahradiť nenahraditeľné. 

Bokor Klára (Preklad: Ági)

„Pomôžeme vám, aby ste to zvládli aj sami.”

Detský domov rodinného typu
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Azért ragadtam tollat, hogy az alábbi példával felhívjam egyes
kutyatulajdonosok figyelmét arra a tényre, hogy a törvény és a vá-
ros kötelező érvényű rendeletének esetleges semmibevételével ve-
szélyeztethetik a békésen kerékpározó vagy gyalogos polgárok tes-
ti épségét.

A Sobieski utcában egy sötét feketésbarna szőrű német juhász-
rotveiler keverékkutya egy jó ideje riogatja az arra elhaladó szemé-
lyeket. 2004-ben számos esetben megtörtént, hogy ez a rettegett eb
– anélkül, hogy provokálták volna – megtámadta az utcában gya-
nútlanul kerékpározókat. Egy-egy ilyen kutyamarásos esettel az ál-
lami rendőrség, illetve a városi rendőrség hivatott foglalkozni és az
ügyek rendszerint a párkányi Körzeti Hivatalhoz kerülnek elbírálás-
ra.

A kutyák gazdái általában azzal védekeznek, hogy kedvencük el-
szakította a láncot, illetve szétrágta a börtönéül szolgáló drótkalit-
kát (sic!), és mivel a telkük nincs elkerítve, a kutya a nyitott udva-
ron át kijuthat az utcára. Ez a fajta védekezés viszont nem menti fel
őket a felelősség alól, hisz a tulajdonos felel az eb tetteiért és köte-
lessége, hogy megakadályozza mások testi épségének veszélyezteté-
sét. Az ilyen kutyamarás a 372/1990 Tt. számú törvény (49§1/b) ér-
telmében gondatlanságból elkövetett testi sértésnek, illetve kihágás-
nak minősül és háromezer koronáig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A törvény alapján a körzeti hivatal ilyen esetekben köteles elmarasz-
talni és pénzbírsággal sújtani a kihágást elkövető eb gazdáját.

Ezen kívül a város kötelező érvényű rendelete szerint az a sze-
mély, aki nem jelenti be a kutyája által elkövetett marást, vagy az eb
gazdájaként nem szerepel a város nyilvántartásában – mert nem tett
eleget bejelentési kötelezettségének – szintén kihágást követ el, ami-
ért a polgármester őt ötezer koronáig terjedő pénzbüntetéssel sújt-
hatja. Ez az érem egyik oldala. Viszont nem biztos, hogy minden
kutyabarát tudatosítja, hogy az eb személy elleni támadása milyen
súlyos következményekkel járhat, főleg, ha elkövetése gyermekek
sérelmére történik. Az eddig ismert 2004-ben történt esetek a sér-
tettek számára aránylag szerencsésen végződtek, bár a lelkükben
mély nyomot hagyott a kutyával történt „találkozás”, ráadásul a
gyógyulás érdekében egy hónapig orvosi kezelésre szorultak. A fen-
tiekben vázoltak szolgáljanak okulásul a kutyatulajdonosok számá-
ra. Szenteljenek nagyobb figyelmet harcias ebeik fogva tartásának,
hogy ne ismétlődhessenek meg hasonló esetek, s városunkban vélet-
lenül se történjék ennél súlyosabb, netán tragikus esetek.

–O–

Tento článok som sa rozhodol napísať preto, aby som upo-
zornil niektorých majiteľov psov na skutočnosť, že nerešpekto-
vaním zákona a nariadenia mesta môžu ohroziť zdravie a
život pokojných cyklistov a chodcov v našom meste. 

Na Sobieskeho ulici dlhšiu dobu strašil okoloidúcich tmavší
čiernohnedý pes, miešanec nemeckého ovčiaka a rotvailera. V
roku 2004 sa nespočetný krát stalo, že tento pes – bez toho, že
by ho provokovali – napadol nič netušiacich cyklistov. S prí-
padmi uhryznutia psom je oprávnený zaoberať sa policajný
zbor, respektíve mestská polícia, ktorí väčšinou postúpia vec na
obvodný úrad. Majitelia psov sa väčšinou bránia tým, že ich
miláčik roztrhal reťaz, alebo rozhrýzol oplotenie z drôtu, kde
bol uväznený (šic!), a keďže ich pozemok nie je oplotený, pes
sa mohol cez otvorený dvor dostať na ulicu. Táto obrana ich
však nezbavuje zodpovednosti, veď majiteľ zodpovedá za svoj-
ho psa a je jeho povinnosťou, aby zabránil ohrozeniu zdravia a
života druhých. Uhryznutie psom sa považuje podľa zákona č.
372/1990 (§ 49 1/b) za ublíženie na zdraví spôsobené z nedba-
losti, respektíve za priestupok, za ktorý je možné uložiť poku-
tu do výšky tritisíc korún. Na základe zákona je obvodný úrad
v takýchto prípadoch povinný posúdiť priestupok a uložiť fina-
nčnú pokutu majiteľovi psa, ktorý sa tohto priestupku dopus-
til.

Okrem toho v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta
osoba, ktorá nenahlási uhryznutie, ktorého sa dopustil jeho
pes, alebo nie je evidovaný v zozname majiteľov psov (t.j.
nevykonal svoju oznamovaciu povinnosť) sa tiež dopúšťa prie-
stupku, za čo ho môže primátor mesta finančne postihnúť do
výšky päťtisíc korún. To je jedna stránka veci. Avšak nie je isté,
že si každý majiteľ psa uvedomí, aké vážne následky môže mať
napadnutie psom, hlavne ak ide o deti. Doposiaľ známe prípa-
dy z roku 2004 sa skončili pomerne šťastne, čo sa týka poško-
dených, hoci v ich dušiach nechalo „stretnutie” so psom svoje
stopy, a na dôvažok ich liečenie trvalo mesiac. Uvedené prípa-
dy napadnutia psom nech sú poučením pre majiteľov. Nech
venujú viac pozornosti ustráženiu svojich bojovných psov, aby
sa podobné prípady nemohli opakovať, a aby sa ani náhodou
nestali v našom meste vážnejšie, nedajbože tragické prípady.

–O–
(Preklad: Ági)

Kutyakötelesség Psia povinnosť

Vedenie ostrihomskej nemocnice Vaszary Kolos zorgani-
zovalo 2. februára prezentáciu pre slovenských lekárov a
starostov z Euroregiónu Ister-Granum v konferenčnej sále
Centra pre dialýzu. Cieľom podujatia bolo predstaviť ľuďom
žijúcim na ľavom brehu Dunaja služby, ktoré poskytuje
ostrihomská ustanovizeň.

Primári jednotlivých oddelení prezentovali možnosti svojej
špecializácie, vybavenosť oddelenia, výsledky minulého roka
a využitie lôžok a možností, ktoré sú k dispozícii. Poslucháči
si mohli vytvoriť obraz o tom, s akými odborníkmi zabez-
pečuje svoje ušľachtilé poslanie 105-ročná zdravotná inštitú-
cia, ktorá sa z niekdajšieho špitálu stala modernou nemocni-
cou. Prakticky každá špecializácia má voľné kapacity, a bolo
by hriechom ich nevyužiť v záujme ľudí žijúcich na ľavom
brehu Dunaja. V prípade, ak sa niekto chce liečiť v
Ostrihome, túto skutočnosť samozrejme musí ohlásiť svojmu
lekárovi, a liečenie musí odsúhlasiť Sideria.

Na prezentácii viackrát odznelo, že z pozície nemocnice sa
nejedná o odsávanie chorých, ale pri uzavretí zmluvy mali na
zreteli vyslovene záujmy slovenského pacienta. Napríklad to,
aby pacient z regiónu sa pri dialýze nemusel trmácať 100-
120 kilometrov do Nových Zámkov a späť. 

Dudás Viktor, predstaviteľ Siderie hovoril o motiváciách,
ktoré predchádzali podpísaniu dohody. Včasné nemocničné
ošetrenie môže zachrániť život. Hlavným cieľom je teda
záchrana ľudského života a nie usmernenie toku finančných
prostriedkov slovenskej poisťovne do zahraničia, ako sa
pokúšali niektorí interpelovať dohodu partnerov. 

Ladislav Matuška, riaditeľ štúrovskej Polikliniky poukázal
na význam princípu vzájomnosti. Podľa neho by bolo užito-
čné, ak by k podobnej dohode mohlo dôjsť medzi maďarskou
poisťovňou a slovenskou inštitúciou. Ako príklad uviedol
štúrovskú Polikliniku, ktorá poskytuje pre ambulantných
pacientov služby na úrovni služieb maďarských inštitúcií. 

Sólyom Olimpia, generálna riaditeľka ostrihomskej
nemocnice si myslí, že sa začal taký proces, ktorému sa už
nedá zabrániť. Podarilo sa uskutočniť príkladnú, v Európe
ojedinelú cezhraničnú spoluprácu. V blízkej budúcnosti sa
ňou bude zaoberať aj odborná tlač. Zároveň v Maďarsku
poverili skupinu odborníkov vypracovaním návrhu na
zmenu právnych predpisov, ktoré umožnia maďarským zdra-
votným poisťovniam uzavrieť dohody so zahraničnými inšti-
túciami. 

Oravetz (Preklad: Ági)

Ostrihomská nemocnica ponúka svoje služby
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Megújul a Kanonok-sor
2006 végére befejeződik a Kanonok sor felújítása. Az

épületegyüttes északi szárnyának felújításával diáknegyed
alakul a Várhegyen. A keleti szárnyban található iskolát ki-
bővítik, itt kap helyet az első esztergomi közkönyvtár ala-
pítójának nevét nemrég felvett Helischer József Városi
Könyvtár is. Az északi kanonoksor – a volt szovjet laktanya
– egyharmadában már befejeződött a felújítás. Az elkészült
épületrészbe költözött a Berzeviczy Gergely Közgazdasági
Szakközépiskola. Az épület további kétharmadában a
Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola kap helyet. Az
önkormányzati tulajdonban lévő kispüspöki palota épület-
együttesét kétszeresére kell bővíteni ahhoz, hogy a Szent
István Gimnáziumnak és a városi könyvtárnak minden igé-
nyt kielégítő épületet biztosítson. Az déli kanonoksor teljes
egésze a felsőoktatást, továbbképzést és felnőttoktatást
szolgálja. Az Önkormányzat több főiskolával is tárgyal ki-
helyezett képzés indításáról. Az Esztergom-budapesti Fő-
egyházmegye tulajdonában lévő Ószeminárium teljes felújí-
tásáról az egyház is döntött. Az épületet szintén kulturális
és oktatási célokra használják majd, így komplex, az okta-
tási piacon versenyképes, korszerű informatikai, szakmai és
oktatási háttérrel rendelkező intézmény-együttes, campus
jöhet létre Esztergomban.

Átadták az új szemészeti és fül-orr-gége osztályt az 
esztergomi kórházban

Január 31-én avatták föl az esztergomi Vaszary Kolos
Kórház új fül-orr-gégészeti és szemészeti mátrixosztályát.
A százharminchat millió forintos beruházás építési munkái
2004. január elején kezdődtek meg a Vaszary Kolos Kórház
sebészeti szárnyának felső szintjén. Az 1470 négyzetméter-
nyi hasznos alapterületen harmincágyas osztály létesült, a

szükséges kórtermekkel, műtőkkel, orvosi pihenőszobákkal
és az egyéb szükséges helyiségekkel. 

Phare-programra pályázik Esztergom
A város 10 %-os, 3,7 millió forintos önrészt biztosít egy

Phare-vállalkozásfejlesztési pályázaton történő induláshoz.
Az „Üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás-fej-
lesztés a határ mentén” című program keretében készülhet-
nek el azok a tervek, hatástanulmányok, amelyek a térség
kis– és középvállalkozásainak, ipari parkjainak együttmű-
ködését, inkubátorház és logisztikai központ közös fejlesz-
tését készítik elő. Az ebedi, zselizi, párkányi, esztergomi
ipari park és a Lábatlan-Nyergesújfalui vállalkozási övezet
infrastrukturális, logisztikai együttműködésének kialakítá-
sára az elkészített tervek alapján majd Interreg-tükörpályá-
zatot kívánnak benyújtani az Ister-Granum Eurorégió szer-
vezetében együttműködő települések.

Új hajókikötő
Az önkormányzat több évre kiható programot dolgozott

ki Esztergom idegenforgalmának átalakítására. A terv egyik
fontos eleme az új, esztergomi nemzetközi személyforgalmi
kikötő kiépítése. A város a hajóállomás megvalósításához
pályázati forrásokat igyekszik elnyerni. 

Egységesülnek és megszépülnek Esztergom 
utcanév-táblái

A jövőben egységesülnek és megszépülnek Esztergom ut-
canév-táblái. A program keretében 

a háromszázötvennégy esztergomi utca névtábláit egysé-
ges kivitelű, a város címerét és a városrész-neveket is föl-
tüntető táblákra cserélik. 

Esztergom Város Önkormányzatának sajtóközleménye

Esztergomi Hírek

Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház vezetése február 2-
án bemutatkozó jellegű előadássorozatot szervezett az
Ister-Granum Eurégió szlovákiai orvosai és polgármesterei
számára. A Dialízis Központ konferenciatermében tartott
rendezvénynek az volt a célja, hogy a Duna bal partján élő
emberek jobban megismerjék az intézmény által nyújtott
szolgáltatásokat.

A kórház egyes osztályainak főorvosai ismertették szakte-
rületük lehetőségeit, felszereltségüket, az elmúlt év ered-
ményeit, a rendelkezésükre álló ágyak-, valamint lehetősé-
geik kihasználását. A hallgatóság képet alkothatott arról,
hogy milyen szakembergárdával látják el nemes feladatukat
és a megyén belül milyen jelentőséggel bír a 105 éves pati-
nás múltú, egykori ispotályból modern kórházzá vált egész-
ségügyi intézmény. Gyakorlatilag minden szakterületnek
van szabad kapacitása, és a Duna bal partján élő emberek
érdekében ezt vétek lenne kihasználatlanul hagyni. Abban
az esetben, ha valaki Esztergomban szeretné kezeltetni ma-
gát, e tényt közölnie kell a háziorvosával, és a kezelést jóvá
kell hagyatni a Sideriával. (Némi gondot okozhat, hogy a
jelenlegi törvényi szabályozás évente csak egyszer teszi le-
hetővé Szlovákiában az átigazolást egyik betegbiztosítótól a
másikhoz, s erre legközelebb a jövő év elejétől nyílik alkal-
muk a szlovákiai polgároknak – a szerk. megj.)

Az előadás kapcsán több ízben elhangzott, hogy a kórház
részéről, nem betegelszívásról van szó, a szerződéskötéskor
kifejezetten a szlovákiai beteg érdekeit tartották szem előtt.
Például azt, hogy művese kezelés esetén egy párkányi, vagy

más régióbeli betegnek ne kelljen 100 -120 kilométert
zötykölődnie, míg Érsekújvárba viszik, és onnan visszahoz-
zák. 

Dudás Viktor, a Sideria képviselője arról beszélt, hogy mi
motiválta őket, mielőtt az esztergomi kórházzal aláírták
volna az egyezséget. Az időbeni kórházi ellátás életeket
menthet. Tehát az életmentés a fő cél és nem a szlovákiai
biztosító pénzének külföldre juttatása, ahogyan néhányan
próbálták interpretálni a két fél közötti megállapodást.

Matuška László, a párkányi Poliklinika igazgatója rámu-
tatott a kölcsönösség elvének fontosságára. Szerinte hasz-
nos lenne, ha a közeljövőben magyarországi egészségbizto-
sító és szlovákiai szolgáltató között is létrejöhetne hasonló
megállapodás. Példaként a párkányi Poliklinikát említette,
amelynek szolgáltatásai a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
összevethetőek a magyarországi intézmények szolgáltatása-
inak színvonalával. 

Sólyom Olimpia, az esztergomi kórház főigazgatója úgy
véli, hogy elindítottak egy olyan folyamatot, amelynek
esetleges kerékkötői már nem szabhatnak gátat. Példaérté-
kű, Európában egyedülálló határ menti együttműködés ke-
reteit sikerült tető alá hozniuk. A közeljövőben egy nemzet-
közi szaklap is leközli a Sideria és a kórház közötti megál-
lapodást. Ugyanakkor Magyarországon megbíztak egy
szakembergárdát olyan törvénymódosító javaslat kidolgo-
zására, amely a magyar egészségbiztosító számára lehetővé
tenné, hogy szerződést kössön külföldi szolgáltatóval.

Oravetz

Az esztergomi kórház felkínálja szolgáltatásait
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Február 5-én gyemekzsivajtól voltak hangosak Helemba ut-
cái. A hangoskodó gyereksereg a telet próbálta elűzni a faluból,
s ennek megvan a hagyománya Helembán. Jelmezekbe öltözött
kicsik és nagyok együtt indultak a falu elejétől, hogy felkészül-
jenek a tavaszköszöntésre. Tíz órakor indult a lelkes menet –
40-50 álarcos „maszka” és mintegy száz néző részvételével,
akik hangos ricsajjal és kurjongatásokkal vonultak végig a fa-
lun. A kisebbek előszeretettel döngették a kapukat, ütötték a
kukákat, és minden egyéb fémből készült tárgyat. Valami fur-
csa, megfoghatatlan öröm lett rajtuk úrrá, amikor érezték,

hogy ők is részesei lehetnek ennek az érdekes hagyománynak.
A falu utcáin több helyen is tüzeket gyújtottak szalmából. A tűz
lángját az álarcosok kedélyesen táncolták körbe, sőt a meré-
szebbek át is ugráltak felette. A nézők a februári hidegben for-
ralt borral vagy teával melegítették magukat, amit az egyik he-
lyi kocsma előtt osztottak. A télűzők az Ipolyhoz – a volt híd
helyére – vonultak, ahol frissítő és finom gulyás várta őket. Az
ízletes lakomán kívül más meglepetésér is várta ott őket, még-
pedig az ipolydamásdi télűzők csapata, akik a Ipoly jegén jöt-
tek át, hogy csatlakozzanak a helembai felvonulókhoz. Idén te-
hát személyesen is tudták üdvözölni barátaikat, rokonaikat
Ipolydamásdon. Végül a telet jelképező szalmabábu elégetése
következett. Mivel az Ipoly befagyott, hatalmas tüzet raktak a
folyónál, hogy megszabadulhassanak a szalmabábutól. Az eny-
hébb teleken a bábukat meggyújtva dobják az Ipoly vizébe, de
most sem kerülte el sorsát az „égetnivaló”. A tűzbe bárki bele-
dobhatta ruháját, jelmezét meg a többi szedett-vedett göncét,
ily módon szabadulva meg jelképesen a téltől. Fontos ennek a
hagyománynak az életben tartása, mert ez valamiféle összekötő
kapocs lehet a régi és a modern világ között, mivel ez a hagyo-
mány már több nemzedékkel ezelőtt is létezett. Reméljük, hogy
Helembán még sok-sok évig fennmarad és a fiatalok körében
továbbra is népszerű lesz. A tavasz még távolinak tűnik, de
előbb-utóbb biztosan elérkezik, és akkor látjuk majd, hogy mi-
lyen nagy szükség is van a helembai télűzőre.

Virsinszky Tamás

Farsangi télűzés Helembán

V dňoch 3. a 4. februára sa konal na ZŠ v Štúrove sláv-
nostný zápis do I. ročníka. Predchádzali mu spoločné
rodičovské združenia rodičov budúcich prvákov a našich
učiteľov na MŠ štúrovského regiónu. Pani učiteľky si na
tieto stretnutia pripravili prednášku pre rodičov, divadelné
predstavenie pre deti a špeciálny pedagóg našej školy pra-
coval s deťmi a predviedol niekoľko ukážok ako zlepšiť
jemnú motoriku budúcich prváčikov. Deti v deň zápisu
putovali v priestoroch školy rozprávkovou krajinou.
Zdolávali prekážky pomocou víl, princezien a iných roz-
právkových bytostí. Tejto úlohy sa zhostili členovia DDS
Plamienok. Po slávnostnom zápise si mohli ešte deti
zacvičiť v priestoroch novootvorenej relaxačnej miestnos-
ti. O tom, že nemali strach a cítili sa dobre, svedčí fakt, že
niektorým sa zo školy ani nechcelo odísť. Riaditeľstvo
školy ďakuje všetkým pedagógom, ktorí sa pričinili o zau-
jímavý priebeh zápisu a rodičom budúcich prvákov za pre-
javenú dôveru. Spoločne s nimi sa tešíme na opätovné
stretnutie v septembri.

Mgr. Zuzana Tégenová, zást. riad. ZŠ

Fašiangy patrili odjakživa medzi najoriginálnejšie zvyky na prelo-
me zimy a jari, ktoré sú spojené i v súčasnosti s celkovým veselím,
zábavami a najrozličnejšími maskami. V čase fašiangov sa rušia
mnohé spoločenské bariéry, človek, či mladší alebo starší, má
možnosť dosýta sa zabaviť. Takúto možnosť majú každoročne v
tomto čase aj žiaci Základnej školy v Štúrove. Maškarné plesy pre
nižšie ročníky a klasické školské plesy pre starších žiakov už tradične
spĺňajú atribúty dobrého mimoškolského podujatia. Nebolo to inak
ani tento školský rok, a tak sa v podvečerných hodinách v dňoch 26-
28. januára pravidelne naplnila sála MsKS v Štúrove po zábave
túžiacimi žiakmi školy. Podujatie organizovali členovia Rodičovskej
rady pri ZŠ, ktorí ho pripravovali s veľkým nadšením s cieľom
poskytnúť možnosť príjemnej zábavy všetkým žiakom. Zámer sa im
určite vydaril aj vďaka peknému kultúrnemu programu v podaní čle-
niek tanečného krúžku a speváckeho zboru školy, lákavým cenám v
tombole a hudbe, ktorá volala do tanca. Rodičovská rada pri ZŠ a
riaditeľstvo školy úprimne ďakujú všetkým aktívnym rodičom, ktorí
pomohli pri organizovaní podujatia a všetkým sponzorom, právnic-
kým a fyzickým osobám, ktoré poskytli ceny do tomboly.

Mgr. Zlatica Zalabová, zást. riad. ZŠ

Zápis do prvého ročníka Žiacke radovánky

Ezzel a felhívással fordult Helemba község önkormányzata
a lakossághoz, hiszen a 710 lelket számláló község jelenlegi
vezetősége elsőrendű feladatai közt tartja számon az életkör-
nyezet védelmét. Ebből kiindulva tervezték el az osztályozott
hulladékgyűjtés bevezetését a faluban. 2004-ben pályázatot
nyújtottak be a reciklációs alaphoz támogatást remélve az el-
képzelés megvalósításához. Az alap a pályázatot jóváhagyta,
így a község 978 000 korona támogatáshoz jutott. Az önrész
vállalásával a község hozzáfoghatott a megvalósításhoz. A
terv szerint ún. „gyűjtőszigeteket” alakítottak ki a falu és a
nyaralóközpont területén is, ahol az osztályozott hulladék-
gyűjtés feltételeinek megfelelő szines tárolók lettek elhelyez-
ve. 2005 januárjától a lakosság már különválasztva gyűjtheti

a műanyag, az üveg és a papír hulladékot, ezzel is hozzájárul-
va a kommunális hulladék elszállításáért és tárolásáért kifize-
tett költségek csökkentéséhez. A lakosság ösztönzését az osz-
tályozott hulladékgyűjtésbe való bekapcsolódásra ez évtől
differenciált kéttarifás – a hulladék elszállításáért fizetett –
helyi adóval oldották meg. Tehát aki osztályoz, az keveseb-
bet fizet! A község vezetősége büszkén állíthatja, hogy e kis
falu lakosai másoknak is példát mutatva elsők között tudato-
sították az a probléma fontosságát, s így óvják az életkörnye-
zetet. Szeretnék, ha a falu tiszta és rendezett lenne, hogy
minden polgár és az idelátogató turisták is jól érezzék magu-
kat Helembán.

Kosznovszki Henrietta, polgármester

„Gondold meg, mit hova dobsz!”
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...úgy hívták, hogy Esztergomi Államsegélyes Községi Szent
Imre Gimnázium. A városháza oldalsó részében volt elhelyezve.
Bejárata a Deák Ferenc utcában volt, mindjárt a saroknál, ahol
egy kis réztábla emlékeztet rá. Ma a városi levéltár található itt.
Ennek a gimnáziumnak voltam rendes tanulója. Sok szép hagyo-
mánnyal rendelkezett az iskola. Például a március 15-i ünnepsé-
get a városháza dísztermében az iskola tanulói, a város vezetősé-
ge és díszpolgárai részvételével rendezték meg. Ezen az ünnepi
ülésen a díszbeszédet a gimnázium önképző körének diák elnö-
ke tartotta, a márciusi eseményeket a háznagy ecsetelte, a „Talp-
ra Magyar”-t pedig a titkár szavalta. Dr. Csonkás Mihály tanár
úr nagyon vigyázott az iskola hírnevére és ezért a kijelölt diákok-
nak az ünnepség előtt be kellett mutatni, hogyan készültek fel a
rájuk eső feladat megoldására. Nekem, mint háznagynak a már-
ciusi események jutottak. Egy héttel az esemény előtt felszólított
bennünket a tanár úr, hogy másnap, tanítás után maradjunk az
iskolában, mert meg akar hallgatni minket. Elővettem hát a Tol-
nai Világlexikonját és felkészültem belőle. A megadott napon ta-
nítás után beszélgetve vártuk Csonkás tanár urat és ismételget-
tük, hogy mit is hangsúlyozott Madách az Ember tragédiájában
a múlt órán. A tanár úr viszonylag jókedvűen lépett be az osz-
tályba, ami igen ritka volt nála. Mondta, hogy most kapták meg
az új rendeletet az érettségik lebonyolításáról, majd odaszólt
hozzám: – No, Imre, ha Madáchot kapnád, mit emelnél ki az
életéből? – Az édesanya nevelését és a kor hangulatát – feleltem
boldogan. – Hülyeség! – válaszolta. Én pedig meggondolatlanul
rögtön rávágtam, hogy – A tanár úr írta fel a táblára! Elvörösö-
dött a kopasz feje és mérgesen, most már magázva mondta: – Ol-
vassa, amit írt! Megszeppenve, félénken kezdtem olvasni. – A
márciusi ifjak kora reggel összejöttek a Pilvax kávéházban. Ke-
véssel ezután Vörösmarty Mihály is megérkezett, miközben rész-
letesen megbeszélték a 12 pont szövegét. Megérkezett a Pilvax-
ba Petőfi is a „Talpra Magyar”-ral. Ekkor félbeszakított és rám
kiáltott, hogy – Magának a márciusi események abból állnak,
hogy a fiatalok találkoztak a Pilvax kávéházban!? Magamban el-
olvastam a következő mondatot, amelyikben megint ott volt a
Pilvax. Nem mertem tovább olvasni, felálltam és lejöttem a ka-
tedráról. Gondoltam, jobb, ha én adom fel, nem pedig ő söpör
le. – Hova megy? – kiáltott rám. – Haza, és írok egy másikat.–
mondtam félve.

Erre kitört a vihar! Szegény Dorna Sanyi meg a szavaló
Kolozsváry Tibor holtsápadtan produkálták magukat. Megvár-
tam őket a hídon. Szintén párkányiak voltak. Kezdtem magam
kimagyarázni, de igazat adtak, hogy a múlt órán bizony csak azt
mondta a tanár úr. Elhatároztam, hogy március 15-ig nem me-
gyek iskolába. Hisz minden Csonkás órán kétszer is „beszedtem”
volna. Hazaérve mindjárt elmentem Sulcz doktor úrhoz. Na-

gyon rendes orvos volt. Mondtam, hogy nem akarok egy hétig
iskolába menni, kérek orvosi bizonyítványt. Rám mosolygott és
rögtön meg is írta. Másnap délután beállított Dorna Sanyi és el-
mesélte, hogy a Csonkás óráján csak én nem voltam a porondon
és üzeni, hogy csak orvosi bizonyítványt fogad el a mulasztásra.
– Mondd meg neki, hogy nekem már van. – közöltem vele. Más-
nap újból jött a Sanyi és kért, hogy menjek iskolába, mert kibír-
hatatlan a helyzet. Csak engem szid a többit meg „beszedeti”. –
Sanyikám mond meg, hogy nekem van orvosim és nagyon beteg
vagyok, de remélem, hogy 15-én ott leszek. De nagyon kérlek,
hozd el az iskolai könyvtárból Hóman-Szekfű: Magyar történet-
ét. Másnap megint jött a Sanyi és hozta a könyvet. Szépen kiír-
tam a nagy nap történetét úgy, hogy csak egyszer említettem a
Pilvax kávéházat.

S eljött a nagy nap. Szépen sorban mentünk fel a díszterembe.
Odajött hozzám, megkérdezte, hogy már meggyógyultam-e,
majd „megnyugtatott”, hogy osztályfőnöki intőt fogok kapni.
Elkezdődött az ünnepség, nekem kellett kezdenem. Kinyitottam
az írásomat és síri hangon elkezdtem olvasni. Amikor befejez-
tem, elindultam a helyemre. Útközben megállított a főpolgár-
mester úr, megfogta a kezemet és gratulált. Azt mondta, hogy ő
még ilyen szépen nem hallotta ismertetni a 15-i eseményeket.
Nagy kő esett le a szívemről. Csonkás tanár úr is odaintett, hogy
„Jó volt gyerek!”. Később közölte: „– Nagy szerencséd volt!”
Azóta minden március 15-én úgy hallgatom az események ismer-
tetését, hogy arra figyelek, hányszor van benne említve a Pilvax.

Fatter Imre

Volt egyszer egy gimnázium...

Gyászmisével emlékeztek Elzer Ferenc kanonokra, a Páz-
mány Péter Alapítvány létrehozójára tragikus halálának 10.
évfordulóján az alapítvány tagjai, a környékbeli lelkiatyák és
szülőfalujának lakosai a szőgyéni templomban. 

Elzer atya a nagy történelmi változások idején fontosnak tar-
totta, hogy megőrizze a felvidéki fiatalok hitét és lelkesítse őket
a papság felé. E cél érdekében felvidéki és magyarországi pa-
pok, valamint világiak 1991-ben életre hívták a Pázmány Péter
Alapítványt, hogy a magyar papképzést könnyebbé tegyék –
kezdte beszédét Bíró László püspök, a Budapesti Központi Sze-
minárium lektora. Karaffa János atya, aki az alapítvány ösztön-
díjasaként tanult Budapesten elmondta: – Tudjuk, hogy magyar
papképzés Trianon óta nem folyik országunkban – Elzer Fe-
renc érezte ennek hiányát. Szívvel lélekkel adakozókat, támo-
gatókat keresett, akik felkarolják e nemes ügyet és kitartását si-

ker koronázta. Az elmúlt években öten tanulhattak az alapít-
vány támogatásával. Mindannyian Budapesten végezhették ta-
nulmányaikat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudomá-
nyi karán. Az alapítvány további célja, hogy magasabb teológi-
ai képzést biztosítson a hallgatóknak. Ez Budapesten elérhető,
hiszen licenciátust és doktorátust szerezhetnek a teológus hall-
gatók. Az elmúlt években akadályokba ütközött a magyarorszá-
gi tanulmányok végzése, mivel az illetékes szlovák egyházi ha-
tóságok ezt nem támogatták. Sajnos az utolsó években senki
sem tanulhatott az alapítvány ösztöndíjával. Szeretnénk, ha ez
változna, nyitottabbá válnának e kérdésben a szlovák egyházi
vezetők. Reménykedünk, hogy a közös Európában ez most már
könnyebb lesz és az alapítvány felhívása nyitott fülekre és szí-
vekre talál majd. 

-bokor-

Magyar lélekkel, magyar szívvel
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Ezzel a címmel nyílt kiállítás legutóbb a városi galériában Ta-
kács János grafikusművész alkotásaiból. Öt mesekönyv kép-
anyaga tárult a látogató elé. Vesztróczy Éva művészettörténész
szerint a mesekönyv illusztráció jogos igényt tart arra, hogy az
irodalmi szöveg nyújtotta élményt a saját kifejező eszközeivel
képi formába rendelje. A jó könyvillusztráció nem egyszerűen
csak szemlélteti az irodalmi szöveg tartalmát, a képek mindig
ösztönzik a gyermek képzelőerejét, aki belefeledkezik a részle-
tekbe, tovább gondolja a látottakat. Amikor nézi a képeket,
olyat is elképzel, ami talán nincs is benne az irodalmi szöveg-
ben. Aktívan részt vesz a képek értelmezésében, s ez által sze-
mélyisége is gazdagodik. 

Takács János olyan alkotó, aki művészi elhivatottsággal dol-
gozik. Filmanimátorként szerzett tapasztalatokat a festészet és
grafika kifejezésbeli lehetőségei terén. 1997-től foglalkozik
könyvillusztrációval. A műfaj kihívást jelent számára, lépesről
lépésre halad előre, újabb és újabb elismeréseket, tapasztalato-
kat szerezve. Alkotásai tele vannak játékos ötletekkel, mind a
figurák megformálásában, mind pedig a színek kontrasztos ke-
zelésében. Szemtanúi lehettünk annak, hogy mennyi kincset
tud elővarázsolni a festék és a színes ceruza, ha az illusztrátort

megérinti az irodalmi szöveg, és örömét leli az alkotás folyama-
tában.

Mit vall önmagáról az alkotó?
„Úgy érzem és tapasztalom, hogy az illusztráció grafikai

munkásságomnak egyik legfontosabb része lett. Ma is szívesen
olvasok meséket és szinte megelevenednek lelki szemeim előtt
a varázslatok, mesebeli események képei. Vonzódásomat a kép
megrajzolásához szinte törvényszerűnek tartom, mert animáci-
ós filmrajzolónak készültem és dolgoztam is ebben a szakmá-
ban. A gyermek fogékony lelkületére pedig mindenképpen óri-
ási – fantázianyitó – hatással van a jó illusztráció. Ki ne emlé-
kezne gyermekkori meseolvasmányai jóságos tündéreire vagy
gonosz boszorkányaira...? Ennélfogva hiszem és vallom, hogy a
könyvben megjelentetett eseményt – de főleg a gyermekeknek
szánt könyvekben – gazdagon és jó minőségű illusztrációkkal
kell ellátni. A jó illusztráció szellemes, fantáziadús, de érthető,
„leolvasható” legyen az olvasó számára, s ezáltal gazdagítsa,
emelje szellemi-lelki világának képét az adott tárgyban.”

A kiállítást Esztergomban láthatják majd a közeljövőben az
érdeklődők.

-Ági-

Tündérkerti meseillusztrációk

S týmto názvom bola otvorená výstava z grafickej tvorby
Jánosa Takácsa v mestskej galérii. Návštevníci si mohli pozrieť
ilustrácie piatich rozprávkových kníh. Kunsthistorička Éva
Vesztróczy tvrdí, že rozprávková ilustrácia právom nárokuje
na to, aby literárny text zobrazila svojimi vlastnými pro-
striedkami. Dobrá ilustrácia nielen odzrkadľuje obsah textu,
obrázky v každom prípade pôsobia na predstavivosť a fantáziu
detí, ktoré sa pozabudnú v detailoch a ďalej rozvíjajú príbeh.
Predstavia si aj niečo také, čo snáď ani nie je podchytené v
literárnom texte. Aktívne sa zúčastňujú na čítaní obrázkov,
čím sa obohacuje ich osobnosť. 

Tvorivú prácu Jánosa Takácsa charakterizuje umelecké
odhodlanie. Skúsenosti v oblasti maľby a grafiky získal ako
animátor filmov. Od roku 1997 sa zaoberá ilustrovaním roz-
právkových kníh. Žáner je pre neho určitou výzvou. Jeho diela
sú plné hravých nápadov pri sformovaní jednotlivých figúr, aj
v používaní kontrastných farieb. Mohli sme byť svedkami
toho, koľko pokladov sú schopné vyčariť farby a ceruzky, ak sa
ilustrátora dotkne literárny text a v tvorivej práci nachádza
radosť. 

Čo si myslí o svojej práci?
„Cítim, že ilustrácia je jednou z najdôležitejších častí mojej

grafickej práce. Aj dnes veľmi rád čítam rozprávky, pred mojim
„vnútorným zrakom” ožívajú zázraky, rozprávkové príbehy.
Moja náklonnosť ku kresleniu obrázkov je zákonitá, veď som
sa pripravoval na dráhu animátora filmov, a aj som v tejto
oblasti pracoval. Tradičný kreslený film je žánrovo veľmi blíz-
ky ilustrácii. Som presvedčený a verím, že ilustrácia je živším
javom, ktorý pôsobí živelnejšie na náš duševný svet. Dobrá
ilustrácia má na vnímavú psychiku dieťaťa v každom prípade
obrovský vplyv, ktorá otvára brány fantázie. Kto by si nepa-
mätal dobré víly, či zlé bosorky z rozprávok počutých v det-
stve? Preto si myslím, že v knihách opísané dianie – najmä v
knižkách pre deti – je potrebné ilustrovať kvalitne. Dobrá ilus-
trácia nech je duchaplná, „čitateľná”, plná fantázie, čím v
danom prípade obohacuje obraz duchovného -duševného sveta
čitateľa.”

Výstavu v blízkej budúcnosti poputuje do Ostrihomu.

– Ági – 

Čarovné ilustrácie

Nasledujúce výstavy – Következő kiállítások:

2005. március 9. Sulyok Teréz maľby a akvarely – festmények és akvarellek
2005 áprílis 6. Hernádi Paula počítačová grafika – számítástechnikai grafika

POZOR! Zmena otváracej doby od 1. marca 2005.
FIGYELEM! 2005. március 1-től változik a nyitvatartás rendje

Mestské múzeum a Mestská galéria budú mať od 1. marca rovnaké otváracie doby, a to nasledovne:
Március 1-től egyidejűsítettük a Városi Múzeum és a Városi Galéria nyitvatartását a következő módon

Pondelok / Hétfő: zatvorené / zárva
Utorok – piatok / Kedd – péntek: 10.00 – 19.00
Sobota / Szombat: zatvorené
Nedeľa / Vasárnap: 16.00-19.00

Veríme, že týmto vyjdeme v ústrety mnohým pracujúcim milovníkom umenia a histórie, a v budúcnosti v rámci prechádzky
mestom navštívia tieto mestské ustanovizne. Srdečne Vás očakávame! 

Ezzel is szeretnénk lehetőséget nyújtani minden kedves művészet és történelem kedvelőnek, hogy a jövőben egy kellemes
városi séta alkalmával ellátogathassanak intézményeinkbe. Mindenkit szeretettel várunk!
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5. – Átadták a Poliklinikán az új diagnosztizáló részleget.
6. – Megérkezett városunkba Monique Besten holland képző-

művész,
művészettörténész, az új hídőr.
8. – Emberközelben – beszélgetés Kocsis Ernő festőművésszel a

Thermál szállóban.
– Az Ady Endre alapiskola szülői bálja a VMK nagytermé-
ben.

12.– Jótékonysági koncert a római katolikus templomban
Klimó Ákos gyógyításának megsegítésére. Közreműködött
Cucor Roland orgonaművész és a Szivárvány kórus. Egyúttal
átadták az OTP Bank Slovakia és az OTP Lízing közös aján-
dékát a családnak, egy személygépkocsit.
– Két napon át sűrű köd borította a várost és környékét.

15.– XXXVII. Csemadok bál a VMK nagytermében.
Közreműködött a Párkányi Csemadok Színkör népszerű slá-
gerek előadásával.

16.– A Jegesmedve klub tagjai ismét úsztak a Dunában. Pečenka
László és Csernák Tibor 18 perc alatt oda-vissza leúszta a
Párkány-Esztergom távot.

19.– A városi galériában megnyílt Kanyuk József festményeinek
kiállítása.

20.– Pozsonyban megnyílt az ITF Slovakiatour kiállítás, melyen
először képviselte magát városunk a Vadas termálfürdő által.

21.– Télen szokatlan „nyári zivatar” söpört végig a városon, vil-
lámlással, hóviharral, záporesővel.

22.– IV. Párkány – Esztergomi Polgári Bál a VMK nagytermé-
ben. Közreműködtek: a Zalaba Andrea – Ladislav Janda tán-
cospár, Horányi László és Szarka Gyula.
– VIII. Felvidéki magyar bál Libádon, közreműködtek:
Kürthy Lajos, Klein Ottó operaénekes, zongorán kisért
Cucor Roland és a kisbéri „Bakony” néptáncegyüttes.
– Veszélyes vegyi hulladékot próbált átcsempészni este két
magyar állampolgár a Mária Valéria hídon. Mercedes típusú
járművükben 167 darab elhasználódott gépkocsi-akkumulá-
tort találtak a vámosok.

26.– Egész nap havazott, az idei télen először.
28.– Fotók az evangéliumhoz – Szabóné Wágner Mária kiállí-

tásának megnyitása a városi múzeumban.
31.– Egész január folyamán állt a munka a Fő utcán.

(p.j.)

Januárban történt
5. – Na Poliklinike slávnostne odovzdali do užívania nové

diagnostické oddelenie.
6. – Ujala sa svojej funkcie nová strážkyňa mostu holandská

výtvarníčka Monique Besten.
8. – Beseda s maliarom Ernestom Kocsisom v hoteli Thermal.

– Rodičovský ples Základnej školy Endre Adyho vo veľkej
sále MsKS.

12. – Dobročinný koncert v rímsko-katolíckom kostole na pod-
poru liečenia Ákosa Klimó-a. Účinkovali: Roland Cucor
(organ) a spevokol Szivárvány. Zástupcovia OTP Banka
Slovakia a OTP Leasing darovali jeho rodičom osobný
automobil.
– Počas dvoch dní bolo mesto a okolie zahalené do hustej
hmly.

15. – XXXVII. Ples Csemadoku. Účinkovali divadelníci
Csemadok-u s pásmom populárnych melódií.

16. – Členovia Klubu ľadových medveďov znovu plávali v
Dunaji. Ladislav Pečenka a Tibor Csernák za 18 minút pre-
plávali Dunaj medzi Štúrovom a Ostrihomom tam aj späť.

19. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z malieb Jozefa
Kanyuka.

20. – V Bratislave bola otvorená výstava ITF Slovakiatour, na
ktorom sa po prvýkrát prezentovalo naše mesto prostred-
níctvom kúpaliska Vadaš.

21.– Prehnala sa cez mesto V zime nezvyčajná „letná búrka”, s
bleskami, snehovou víchricou a s prietržou mračien.

22. – IV. občiansky ples Štúrova a Ostrihomu vo veľkej sále
MsKS. Účinkovali: tanečné duo Andrea Zalabová –
Ladislav Janda, László Horányi a Gyula Szarka.
– VIII. Ples Maďarov v Ľubej. Účinkovali: Lajos Kürthy,
operný spevák Otto Klein, na klavíri sprevádzal Roland
Cucor, a tanečný súbor „Bakony” z maďarského Kisbéru.
– Chceli prepašovať nebezpečný chemický odpad dvaja
občania Maďarska cez most Márie Valérie. V ich Mercedese
našli colníci 167 opotrebovaných akumulátorov.

26. – Celý deň snežilo, v tomto roku po prvý krát.
28. – V mestskom múzeu bola otvorená výstava fotografky

Szabóné Wágner Márie pod názvom: Fotografie k evanje-
liu.

31. – Počas celého mesiaca stála práca na Hlavnej ulici.
(p.j.)

Stalo sa v januári

TEÁTRUM – Színházi Polgári Társulás Komárom

FURCSA PÁR – vígjáték két részben 

2005. március 6 (vasárnap) – 18.00

Belépő: 100.-Sk

Szereplők: Boráros Imre, Dráfi Mátyás, Németh István, Lelkes

Simona,

Mák Ildikó, Takáts Emőd, Tóth Attila 

MUSICAL GÁLA – a VMK és a Jeszenszky Produkció 

közös műsora

2005. április 17 (vasárnap) – 19.00

Fellépnek:

Ocsovay János – a Magyar Állami Operaház magánénekese

Bot Gábor – a Madách Színház magánénekese

(az Operaház fantomja főszereplője Raul szerepében)

Magócs Ottó – színművész, magánénekes

(a 2003-ban bemutatott Mozart musical címszereplője)

Eperjesi Erika – magánénekes

(az év operaénekesnője – 2002)

Debrei Zsuzsanna – színművész, magánénekes

Közreműködik a Jeszenszky Táncművészeti Központ Tánckara 

A VMK műsora

Köszönet
Az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága és

pedagógusai köszönetüket fejezik ki azoknak a szülőknek, akik az
anyanyelvi oktatást tartották szem előtt, és február elején gyermeküket
a magyar alapiskolába íratták. Ebben az évben 108 gyermeket köszönt-
hettünk intézményünkben, akik szeptembertől négy osztályban kezd-
hetik el a tanulást. A jövőben azon munkálkodunk, hogy a kis nebu-
lókban felébredjen az örömteli tudásvágy mindenki megelégedésére.

Nezištná pomoc SOA materskej škole
Od začiatku školského roka 2004-2005 sa v našej Materskej

škole na Adyho č. 2 deti oboznamujú so základmi výpočtovej
techniky. Všetky tieto jednoduché úkony sú realizované hravou
formou, kde si deti – budúci školáci – rozvíjajú elementárne
základy technického myslenia. V nemalej miere k tejto aktivite
dopomohol svojou nezistenou pomocou Ing. Ondrej Mokoš, ria-
diteľ SOA v Štúrove. Prispením počítačovej zostavy pre našu MŠ,
majú deti viac priestoru a možností k rozširovaniu vedomostí v
oblasti výpočtovej techniky.

Touto cestou ďakujeme riaditeľovi školy za pomoc a ochotu.
Deti a kolektív MŠ, Adyho 2 
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„Nincs ez így rendjén! Ami jár, az jár! Nem tél a tél hó nélkül!”
– mondta Marianna néni, s a Kisbojtár lelkes tagjai egy ember-
ként indultak el anyáskodó és gondos vezetőik kíséretében a hó
után. A nagy lelkesedés hírére csatlakozott még néhány szimpati-
záns is. 

A hátizsákokban ott lapult a váltóruhán kívül az egész napi en-
nivaló, meleg tea, zsebpénz és ami a legtöbb helyet foglalta, a gye-
rekek mindent elsöprő lelkesedése és a jókedv. Megcsodáltuk a
hóesést a gyönyörű behavazott tájat. A krahulei síközponthoz ér-
ve a türelmetlenségtől fűtött gyereksereg alig várta, hogy megsza-

baduljon az otthon oly gondosan bekészített hátizsákjaitól. Irány
a hegyoldal! Előkerültek a szánkók, sílécek, snowbord, hogy szin-
te a kifulladásig élvezzük a téli sportok nyújtotta lehetőségeket. 

Délután kisütött a nap is. Gyönyörű volt a bennünket körülve-
vő természet, a hegyek lenyűgöző látványa! A szikrázó fehérség-
ben a fák, mint kezüket nyújtó óriások mutatkoztak.

Ha Kisbojtár, az csak egyet jelenthet: kalandokat, kihívást,
erőnk próbára tételét és élményeket, amire a mai világban a leg-
nagyobb szükségünk van.

PGy

Január v CVČ

Január a szabadidőközpontban

Tohoročný január v Centre voľného času patril všetkým
deťom. Pre deti materských škôl bola pripravená súťaž Dieťa
roka. Už po deviaty raz sa vo veľkej sále CVČ zišli deti, aby
rodičom a porote ukázali, ako ich pani učiteľky pripravili do
školy. Spievali, recitovali, hrali na hudobných nástrojoch,
potom sa zahrali na malých matematikov, dokázali svoju
pohybovú zručnosť a samy pre seba namaľovali krásny obrázok
– spomienku na súťaž. Jednotlivé kolá spestrili kultúrnym prog-
ramom deti z Materskej školy na Bartókovej ulici. Maďarský
ľudový tanček v podaní skupiny „Botorkálók” , slovenský
ľudový tanček detí z „Bambi” a malé mažoretky zo skupiny
„Včielka” boli príjemným prekvapením pre všetkých. Súťaž
vyhrali všetci– každé dieťa bolo za svoj výkon odmenené pek-

nou vecnou cenou. Dieťaťom roka 2005 sa stala Barbara
Kimberly Morvai z MŠ na Bartókovej ulici a Filip Srnka z MŠ
na Adyho ulici.

Tí trochu väčší, druháci, členovia krúžku Soroban, si tiež
zasúťažili. Z 18 súťažiacich sa do finále dostalo 5 detí.
Najúspešnejšími matematikmi sa stali: Š. Horváth, P. Polák,
N. Mulangiová a P. Gocníková. Tí malí, väčší, ale i tí najväčší
si za „super vysvedčenie” mohli prísť do CVČ vyzdvihnúť
darček. Stačilo ukázať vysvedčenie, na ktorom boli samé jed-
notky... Okrem týchto podujatí CVČ ponúklo svojim členom aj
výlety za snehom. Deti si výborne zašantili vo veľkom snehu na
Krahuliach. 

Csá

Januárban a Párkányi Szabadidőközpont sok érdekes programmal
szolgált a kis ovisoknak és nagy iskolásokig egyaránt. Kilencedik al-
kalommal rendeztük meg „Az év gyermeke” versenyt. A nagycso-
portos óvodások bebizonyították szüleiknek és a zsüri tagjainak,
hogy az óvó nénik nem hiába fáradoztak, és az ovis évek után ké-
szen állnak az iskolába való belépésre. Énekeltek, verset mondtak,
hangszereken játszottak, s a „matematikai” feladatokat is könnyen
megoldották. Mozgáskészségüket az „ugróiskola” tette próbára.
Hogy a színeket is kitűnően ismerik és szépen, pontosan tudnak
bánni az ecsettel – ezt bizonyították a jól sikerült kis festményeik. Az
egyes versenyszámok között a Bartók utcai ovisok csoportjai – a
Bambi, Méhecske és a Botorkálók – műsora hatotta meg a jelenlé-
vőket. Előadásukban magyar és szlovák népitáncot, valamint maz-
sorett-koreográfiát láthattunk. Gratulálunk nekik és az óvónéniknek
is. A verseny minden résztvevője ügyesen vette az akadályokat, ami-

ért mindenki jutalmat kapott. 2005-ben „Az év gyermeke” címet
Morvai Barbara Kimberly, Bartók utcai és Filip Srnka, Ady utcai
óvodások nyerték.

A szabadidőközpont iskolás „szorobánosai” szintén versenyen
mérték össze tudásukat. A 18 szakköri tag közül öten jutottak a dön-
tőbe, végül Š. Horváth, P. Polák, N. Mulangiová és P. Gocníková
bizonyultak a legjobbaknak. A szabadidőközpont a féléves bizonyít-
ványosztáshoz egy kis meglepetéssel készült a szakköreit látogató di-
ákoknak. Elég volt elhozni, bemutatni a tiszta egyes bizit és a kiváló
tanulók választhattak maguknak egyet az előkészített ajándékokból.
A téli sportok kedvelői, és azok, akik csak egy kis sétára vágytak a
havasokban, egynapos kirándulásokon vehettek részt Krahulén. A
szabadidőközpont továbbra is várja az érdeklődő gyerekeket, szüle-
iket, hogy kellemesen és hasznosan tölthessék szabadidejüket. 

NM

Kisbojtár a hó után...

A minap szórólapon kaptam ajánlatot egy utazási ügynök-
ségtől, amely csupán 99 Sk-ért csalogat többek között egy
sóbarlangot látogatni. Reggel összeszedik a jelentkezőket és
irány Szliács, a híres fürdőváros! Vajon tudják-e a tisztelt ol-
vasók, hogy Párkányban is van mesterséges sóbarlang? No-
vemberben az Új Szó fél oldalas cikket közölt a párkányi
sóbarlangról – az első nyilvánosság számára hozzáférhető in-
halációs klímahelységről Szlovákiában! Január 25-én a Duna
TV is bemutatta be a sóbarlangot.

Asztmatikus légzőszervi problémáim vannak. Álmatlan éj-
szakák, légszomj, köhögés – ugye sokuknak ismerősek ezek a
dolgok?

Kérdem a kezelőorvost – kigyógyulok én ebből? Enyhítjük,
amivel lehet. Lehet! Gyógyszerekkel és kiegészítő természetes
gyógymóddal – a sóbarlangi levegővel.

Mennék én akár 100 kilométert is a sóbarlangba, mert eny-
hítő hatása bizonyított. Viszont nem elég csak egyszer ott tar-

tózkodni, de legalább hét napon keresztül naponta egy órára
van szükség a hatékony kúrához. Ezért inkább a párkányi kis
sóbarlangot választom. Tízszer látogattam meg, s napi egy
órát töltöttem el a klímahelységben. Egészségi állapotom ja-
vult, nyugodtan alszom, a spray használata csökkent. Kezelő-
orvosom is helyeselte ezt a kiegészítő gyógymódot. Egy ma-
gyar feltaláló szabadalmaztatott inhalációs klímaoldatának jó-
tékony hatásáról győződhettem meg itt Párkányban. Kilenc év
tapasztalatai, referenciák, ajánlások: nátha, asztma, allergia,
légcsőgyulladás, arc– és homloküreg gyulladás, stresszbetegsé-
gek, magas vérnyomás, vastagbél gyulladás, gyomorfekély,
dohányzás okozta légzési problémák enyhítésére szolgál ez a
kiegészítő gyógymód, amelynek nincsenek káros mellékhatá-
sai.

Ez az inhalációs klímaoldat otthon is használható, így min-
denki könnyebben vészelheti át a megfázásos időszakot. 

Bircsák Róbert, Nána

Sóbarlang Párkányban
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Dudich Sándor (1906.május 28 – 1976.november 11). A má-
sodik világháború körüli események sok kiváló hazai pedagó-
gus pályáját törték derékba. Sokan új hazában folytatták tovább
népnevelői hitvallásukat. Nem így a zselízi alapiskola, középis-
kola és gimnázium jogelődjének első igazgatója Dudich Sándor.
Hozzá kegyesebb volt a pedagógussors, nem kényszerült más-
hová vagy más pályára. Szülőföldjén, azaz igazi hazájában foly-
tathatta szeretett, néha tréfálkozva „átkozott hivatását”, míg a
kréta ki nem hullott a kezéből. A feladat a csehszlovákiai ma-
gyar iskolák háború utáni újraindítása volt, ami őt nem érte vá-
ratlanul. Tevékeny élete legfontosabb feladatának a magyar is-
kolák ügyét, a zselízi magyar iskola fennmaradását, továbbfej-
lesztését tekintette. A lekéri kántortanító harmadik gyermeke-
ként született. Nagyapját Dudich Ferencet a lekériek közvetle-
nül a szabadságharc után választották kántortanítójuknak. Utó-
dai az utóbbi másfél évszázadban öt nemzedéken keresztül foly-
tatták – az óvodától az egyetemi katedráig – a tréfásan „családi
átokként” emlegetett hivatásuk művelését.

Az elemi iskolában apja, Dudich László keze alatt Lekéren ta-
nult, gimnáziumba a lévai piaristákhoz járt. A kassai Felső Gé-
pipari Iskolát 1926-ban, a tanítóképzőt Pozsonyban végezte el
1930-ban. Naszvadi és farnadi népiskola évei után 1930-ban
Kéménden választották meg tanítónak, ahol családot alapított
és a háború utáni magyarellenes intézkedések miatt előbb mun-
kanélküli, majd vasúti pályamunkás lett. Ezt követően három
évig államnyelven taníthatott Nyitra környékén, szlovák nyelv-
területen.

A „győzelmes februárnak” elkönyvelt 1948-as csehszlovákiai
kommunista puccs után eljött a honi magyar iskolák megnyitá-
sának ideje. 1950-ben az elsők között jött vissza szülőföldjére,
éspedig Zselízre. A környéken szinte mindenütt tanított. A kö-
vetkező történetet egyik diákja jegyezte fel a hatvanas évek vé-
gén: „Teljesen véletlenül találkoztunk a Budapesti Nemzeti
Múzeum előcsarnokában és együtt indultunk az akkori „A ma-
gyar nép története a honfoglalástól 1848-ig” című kiállítás ter-
meibe. Szinte üresek voltak a termek, alig lézengett látogató.
Végigment az ókori Róma és népvándorlás kori termeken, ele-
mébe jött, színes történetekkel tűzdelte tele magyarázatát, és
észre sem vette, hogy két gimnazista leányka jár a nyomunk-
ban. Majd közelebb jöttek és megkérték őt, hogy hallgathassák
az idegenvezetését. Az igazgató úr egy másfél órás érdekfeszítő
szabadelőadást rögtönzött az időközben jócskán felszaporodott
publikumnak. A végén így sóhajtott fel az egyik lány: De jó
volt! De kár, hogy nincs több terem! Csak később tudtam meg,
hogy az igazgató úr régebben amatőr régész is volt. Első állo-
máshelyén Kéménden, saját költségén egy kelta temetőt tárt

fel”. Ez a történet jut mindig az eszembe, ha múzeumokban,
képtárakban szakmai felügyelet nélkül ődöngő, jobb esetben
csupán unatkozó iskolásokat látok: mikor a tanító nem tud
vagy nem is akar túllépni saját árnyékán, többet adni magából,
mint amennyit a tanterv előír. A történetben szerencsésen talál-
kozott a régész, a pedagógus szakember és a gyermeki lélek is-
merője, az egyéniség szobrásza. 

Kelecsényi Pál – 1914. február 2-án született Kéménden.
Földműves családból származott. A kéméndi római katolikus
népiskola után az érsekújvár csehszlovák állami reálgimnáziu-
mot látogatta, majd a pozsonyi Felsőbb Tanítóképzőt. Tanítani
Kéménden kezdett, mint segédtanító, majd Garamkövesden,
mint kántortanító egészen a második világháborúig. A háború
után az oroszkai cukorgyárban volt kénytelen munkát vállalni,
mint fűtő. Egy időben Csatán kántorkodott. 1946. február 2-
án feleségül vette özv. Kardos Ferdinándnét, szül. Szentes Mar-
gitot. Házasságukból két fiuk született: Pál és György. 1956 ta-
vaszán a helyi iskolában kezdett újra tanítani, ahol 1971 máju-
sáig tevékenykedett. 1957-ben újra nekiindult a főiskolának,
ahol földrajz-történelem szakon végzett. 1971 júniusától a falu
kántora volt. Sajnos nem sokáig, mert 1975. szeptember 14-én
rövid, de súlyos betegségben meghalt.

Élete során a tanítást és nevelést mindig hivatásának tekintet-
te. Színdarabokat tanított be a helyi önkéntes tűzoltókkal és
futballistákkal. Tevékenyen kultúrmunkása volt a Csemadok-
nak, mint szervező és szereplő. Különféle szakkörök vezetését
szívesen vállalta, főleg a méhészeti szakkört. 

Vörösné PhDr. Sindár Julianna – 1928. február 8-án Félen
született. 1938. áprilisában a család Kéméndre költözött. 1941-
től 1944-ig az esztergomi gimnázium tanulója, majd a háborús
események miatt 1945-től a lévai szlovák nyelvű gimnázium-
ban folytatja tanulmányait, s itt is érettségizik 1946-ban. 1950-
ben házasságot kötött Vörös Vince kéméndi lakossal. Az 1950-
51-es tanévben a kéméndi iskolában tanít. 1953-56 között –
amikor megalakultak a magyar nyelvű iskolák – Dunamocson
tanítottak férjével. A hatvanas években a nyitrai Pedagógiai
Tanszékre került, majd 1969-ben a Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszékén tevékenykedik. Nyelvészetet, ezen belül fonetikát és
szótant tanított, majd Bartha Tibor, távozása után ő vette át a
módszertani tantárgynak oktatását, amit nagy hozzáértéssel és
szeretettel végzett. 1981-ben Prágai Comeniuson doktorált a
nyelvi kifejezés módjait vizsgáló szakdolgozatával (Kéménd
személy– és szólítónevei 1830-1977 között). Nyugdíjba vonu-
lásáig a nyitrai Pedagógiai Fakultáson működött. 1994. szep-
tember 14-én hunyt el.

Sindár Oszkár

Kéménd jeles szülöttei-2

Török segítséggel épülhet fel a ma még csonka minaret Eszter-
gomban – erről állapodott meg Turgut Altunok, Ankara és Meg-
gyes Tamás Esztergom város polgármestere. Turgut Altunok
azért érkezett a városba, hogy meghívást nyújtson át egy május
végi jeles eseményre, a Törökországban épült Estergon kalesi
(Esztergom vára) nevű kulturális központ avatóünnepségére.
Közismert, népszerű katonadal is őrzi a török időket Estergon
kalesi címmel. A török polgármester nagy örömmel ismerkedett
Esztergom Vizivárosának török kori emlékeivel, a folyamatban
levő ásatásokkal, és igazi szenzációt keltve kiolvasott egy alig ész-
revehető vallásos feliratot is a felújításra váró háromszáz éves
épületben. Ankara város polgármestere ígéretet tett az esztergo-
mi török fürdőnek nevezett, valójában Özicseli hadzsi Ibrahim
dzsámijához tartozó – eredetileg körülbelül hat emelet magas mi-
naret újjáépítési költségeihez való hozzájárulásra, illetve a speci-
ális szakemberek biztosítására. Nehézséget okoz azonban, hogy
az Országos Műemlékvédelmi Hivatal városképi szempontokra

hivatkozva nem támogatja a minaret felépítését.

Estergon kalesi

A török-magyar Esztergom vára, hej én gyönyörűm, 
Várkapitány lakja, 
Gyötri lelkemet, hej én sólymom, 
Egy titkos vágy,
A szívem a kedvesnél, hej én gyönyörűm, 
De a kedvestől távol.
Ne folyj Duna, ne folyj, hej én sólymom, 
Szomorú vagyok,
A kedvesnek, ó keresésébe-kutatásába
Belepusztulok én szerencsétlen.

(Mándoky Kongur István nyersfordítása)
(A dal meghallgatható a www.mehter.info honlapon, a

http://www.mehter.info/marslar.html címen)

Épülhet-e minaret Esztergomban?
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Párkány város képviselőtestülete 2005. február 15-i rendes ülé-
sén:

– jóváhagyta a szociális segélyekre szánt pénzeszközök felhasz-
nálásának alapelveit szabályozó előterjesztést

– tudomásul vette a Sobieski utca térségében építendő lakó-
tömbök beruházójának kiválasztását célzó versenyszabályokat és
kritériumokat

– tudomásul vette Párkány város stratégiai tervének 2004. évi
teljesítését értékelő előterjesztést 

– jóváhagyta a város részvételét azon a pályázaton, amely a
környezeti infrastruktúra, illetve a hulladékgazdálkodás feljavítá-
sát célozza. Egyben jóváhagyta a város min. 5 %-os önrészének
biztosítását a város költségvetésének terhére. A pályázat a párká-
nyi hulladéktelep lezárását, rekultiválását és megfigyelését céloz-
za.

– feladatul adta a lakáskezelő vállalat igazgatójának, hogy vizs-
gálja meg a volt téglagyár térségében lévő illegális szemétlerakat-
ok megfigyelésének lehetőségét a menedékház őrsége által, to-
vábbá feladatul adta a városi rendőrség parancsnokának, hogy
biztosítsa a térségben a napi járőrszolgálatot és a megfigyelések
eredményeit napi rendszerességgel jegyezze. 

– tudomásul vette a lakótelepi iskola tornatermének építésére
szánt pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelen-
tést.

– tudomásul vette a kutyaadó 2003. évi befizetésének ellenőr-
zéséről szóló jelentést.

– tudomásul vette a 3/2002 sz. és az 1/96 sz. (kulturális, műve-
lődési és sport alap) rendeletek alapján nyújtott támogatások me-
rítésének és elszámolásának ellenőrzéséről szóló jelentéseket

– tudomásul vette a Kappa Rt. által folyósított 2004. évi támo-
gatás felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentést.

– tudomásul vette a 2004. évi panaszok intézéséről szóló jelen-
tést.

– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy terjesszen elő a váro-
si oktatási intézmények 2005. évi finanszírozására olyan javasla-
tot, amely az intézmények reális szükségleteinek elemzéséből in-
dul ki. A határozat azért született, mert megállapítást nyert, hogy
a hivatal – a gyerekek létszámához viszonyítva – nem arányosan
ossza el a pénzt a két alapiskola napközijének fenntartására.

– jóváhagyta az alábbi nem lakás célú ingatlanok felvételét a
bérbe adandó ingatlanok jegyzékére:

Helység Cím m2 éves kikiáltási ár
5. sz. helység Comenius u. 1 20,2 34.340,– Sk
10. sz. helység Comenius u. 1 19 32.300,– Sk
17. sz. helység Comenius u. 1 8,78 14.926,– Sk
raktárhelység Comenius u. 1 47,62 80.954,– Sk
1. sz. helység Comenius u. 1 36,4 61.880,– Sk
2. sz. helység Comenius u. 1 26,78 45.526,– Sk
A bérlemények iránt érdeklődők a lakáskezelő vállalatnál kap-

hatnak további információt
– feladatul adta a lakáskezelő vállalat igazgatójának, hogy ké-

szítsen gazdasági elemzést a nem lakás célú ingatlanok kihasznált-
ságáról

– elutasította egyes városi ingatlanok bérlőinek szerződésmó-
dosítási kérelmét. A bérlők a bérleti díj csökkentését kérelmezték.

– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy készítsen elő javasla-
tot a város hivatalos honlapjának rendszeres aktualizálására és
tartalmi megújítására. A képviselők több alkalommal is kifejezték
elégedetlenségüket a honlap állapotával kapcsolatban.

– jóváhagyta a városi krónika 2003. évi bejegyzéseit
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális, mű-

velődési és sportalapból az alábbi kérelmezők számára:
– Szövetkezeti sori óvoda szül. szövetsége – „Forgalmi Nap”

rendezvényére – 6.000,– Sk
– Csemadok alapszervezet – a „XX. Balassi Bálint Kulturális

Napok” rendezvényeire 20.000,– Sk

Az önkormányzat hírei Správy mestského zastupiteľstva 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. februára
– schválilo zásady nakladania s finančnými prostriedkami v

oblasti sociálnej pomoci.
– zobralo na vedomie súťažné kritériá výberu investora a spô-

sob hodnotenia kritérií na výstavbu bytových domov, ktoré sa
plánujú postaviť v priestore Sobieskeho ulice.

– zobralo na vedomie správu o plnení Strategického plánu
mesta Štúrovo za rok 2004.

– schválilo účasť mesta na výzve na predkladanie projektov v
rámci zlepšenia environmentálnej infraštruktúry a rozvoja infraš-
truktúry odpadového hospodárstva. Zároveň schválilo a zabez-
pečenie samofinančnej časti vo výške min. 5% nákladov projek-
tu „Štúrovo – skládka TKO – uzatvorenie, rekultivácia a monito-
rovací systém.

– uložilo riaditeľovi bytového podniku preveriť možnosť vyko-
návania monitoringu nelegálnych skládok v bývalých tehelní
strážcami azylového domu, a náčelníkovi mestskej polície zabez-
pečiť dennú obhliadku nelegálnych skládok s tým, že o výsledku
vedie denný záznam.

– zobralo na vedomie správu o vykonanej následnej kontrole
čerpania finančných prostriedkov na realizáciu výstavba telocvič-
ne ZŠ Štúrovo. 

– zobralo na vedomie správu z vykonanej následnej kontroly o
zaplatení poplatkov za psa v roku 2003

– zobralo na vedomie správu o finančnej kontrole čerpania a
vyúčtovania finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 3/2002 a
v zmysle VZN č. 1/96 (fond kultúry, vzdelávania a športu) za rok
2004.

– zobralo na vedomie správu o kontrole čerpaní a vyúčtovaní
finančného daru Kappa Štúrovo a.s. za rok 2004.

– zobralo na vedomie správu o vybavovaní sťažností za rok
2004.

– uložilo MsÚ predložiť návrh na čerpanie finančných pro-
striedkov mestských školských ustanovizní na rok 2005, podľa
analýzy reálnych potrieb jednotlivých školských zariadení.
Uznesenie vzniklo na základe zistenia, že – vzhľadom na počet
detí – MsÚ nerovnomerne rozdeľuje finančné prostriedky na pre-
vádzku školských klubov dvoch základných škôl.

– schválilo zaradenie nasledovných priestorov do zoznamu
majetku mesta určeného na prenájom nasledovne:

Názov Adresa m2 návrh výkr.
ceny na rok

miest. č. 5 Komenského č. 1 20,2 34.340,– Sk
miest. č.10 Komenského č. 1 19 32.300,– Sk
miest. č. 17 Komenského č. 1 8,78 14.926,– Sk
skladové priest. Komenského č. 1 47,62 80.954,– Sk
miest. č. 1 Komenského č. 1 36,4 61.880,– Sk
miest. č. 2 Komenského č. 1 26,78 45.526,– Sk
Záujemcovia o prenájom priestorov môžu získať ďalšie infor-

mácie na bytovom podniku.
– uložilo riaditeľovi bytového podniku vypracovať ekonomickú

analýzu využitia nebytových priestorov.
– zamietlo žiadosť niekoľkých nájomcov mestských

nehnuteľností o úpravu zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Žiadatelia chceli zmierniť výšku nájomného.

– uložilo MsÚ predložiť návrh na efektívne prevádzkovanie, tj.
návrh na pravidelnú aktualizáciu a obsahové naplnenie oficiálnej
webovej stránky mesta. Poslanci v mnohých prípadoch vyslovili
svoju nespokojnosť so stavom webovej stránky.

– schválilo zápis do kroniky mesta Štúrovo za rok 2003.
– schválilo poskytnutie finančného príspevku z fondu kultúry,

vzdelávania a športu pre nasledovných žiadateľov:
– ZRPŠ pri MŠ Družstevný rad – na projekt „Dopravný deň” – 

6.000,– Sk
– ZO Csemadok – na projekt „XX. Balassi Bálint Kulturális

Napok” – 20.000,– Sk
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Pre lepšiu informovanosť a pochopenie súvislostí uvádzam
niekoľko zaujímavých štatistických údajov a výsledkov prieskumov,
ktoré v kocke zahŕňajú základné fakty charakterizujúce súčasnú
situáciu slovenských kín a aktuálne problémy, ktorým dnes čelia:

– v roku 1990 bolo na Slovensku 703 kín, v roku 1993 485, v roku
2002 len 283 a v roku 2003 ešte menej, a to 265

– hoci počet premiér dlhodobo stúpa, počet divákov klesá alebo
stagnuje

– celoslovenský priemer vstupného bol v roku 2002: 78,10 Sk, v
roku 2003: 86,30 Sk, pričom toto vstupné ani zďaleka nedosahuje
priemer v Čechách, Maďarsku a v Poľsku

– divadlá dostávajú dotácie od štátu, kiná nie
– jeden pár premietacích strojov stojí 1,5 milióna Sk, klimatizácia

od 2 miliónov Sk a cena jedného pohodlného kresla je 4,5 až 5 tisíc
Sk bez montáže

– 50 percent tržieb odvádzajú kiná distribútorovi, v niektorých
mestách ešte aj 10 percentnú daň a z toho, čo zostane, musia zapla-
tiť premietača, pokladníčku, uvádzačku i upratovačku a prevádzkové
náklady

– zvyšovanie cien za energie, kúrenie, vodné a stočné nemožno
adekvátne zahrnúť do ceny vstupeniek, lebo by boli nepredajné

– tretina slovenských kín premieta len v lete, pretože nemá na kúre-
nie v zime.

Uvedené cifry a údaje jasne naznačujú, že prevádzkovať kino, ktoré
spĺňa súčasné náročné technické kritériá na projekciu a ozvučenie nie
je dnes vôbec jednoduché, a snáď práve tieto skutočnosti trochu
pozmenia uhol pohľadu širokej verejnosti aj na naše kino Danubius.
Je to moderné, nedávno zrekonštruované kino, s pohodlnými sedad-
lami, útulným interiérom, s kvalitným ozvučením a klimatizáciou. V
časoch, keď sa kiná v menších mestách skôr rušia ako budujú, naše
kino sa nielen že nezrušilo, ale naopak zmodernizovalo a je stálou a

neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta. Podľa návštevnosti možno
konštatovať, že jeho kvality vedia oceniť predovšetkým návštevníci
Štúrova počas letnej turistickej sezóny, ktorí sú vzhľadom kina prí-
jemne prekvapení, nešetria slovami chvály a uznania a návšteva kina
sa pre mnohých z nich stáva samozrejmým zakončením horúceho
dňa. 

A čo my, Štúrovčania? Nemali by sme aj my viac oceniť, že za
horúcimi filmovými novinkami nemusíme cestovať do okolitých
miest, ale že máme priamo v meste pekné, moderné kino? Stačí len
na chvíľu opustiť vykúrené štyri steny bytoviek, pohodlné kreslo pred
televízorom, tanier plný dobrôt, či teplé mäkké papučky a vymeniť
ich za príjemnú polhodinovú prechádzku v spoločnosti priateľov či
známych, za pekný večer netradične strávený návštevou kina.
Osobitú atmosféru kina nenahradí ani sledovanie videa či DVD a aj
ten „popcorn” chutí v intímnom prítmí kinosály v príjemnej spoloč-
nosti oveľa lepšie. Nemusíme do kina chodiť každý večer, ale skúsme
si spestriť mnohokrát stereotypné plynutie všedných dní práve návš-
tevou zaujímavého filmového predstavenia. Veď zo širokej ponuky
rozmanitých umeleckých žánrov, ktoré pre nás kino Danubius každý
mesiac pripravuje, si určite všetci, mladí i tí skôr narodení, dokážu
vybrať pre seba to pravé. Možno práve tu stretnete starých kamará-
tov, ktorých ste už dávno nevideli, zoznámite sa so zaujímavými
ľuďmi, možno tu nájdete hľadanú inšpiráciu a zbavíte sa aspoň na
chvíľku pracovného stresu. A možno potom prídete do kina aj druhý-
krát, tretíkrát ... 

Len úprimný záujem nás všetkých o filmové umenie poskytujúce
hodnotný umelecký zážitok a príjemne prežité chvíle, ako aj potreba
každého z nás obohacovať a kultivovať vlastnú dušu a myseľ dajú
odpoveď na otázku: „Kam smeruješ, kino Danubius?”

Eva Sadloňová
(Použitý zdroj: mesačník FILM.SK, č. 9/2004, str. 24-26)

Premiéra mesiaca
ZLÁ VÝCHOVA (Španielsko 2004)
Scenár a réžia: Pedro Almodóvar, hrajú: Gael Garcia Bernal, Fele

Martínez, Daniel Giménez Cacho, Lluís Homar, Javier Cámara, Petra
Martínez

Jeden z najlepších súčasných európskych filmových režisérov,
Almodóvar nám ponúka svoj najnovší bravúrne a originálne natočený
film o tradične netradičných ľúbostných vzťahoch, tentoraz o mužskej
láske, priateľstve a nenávisti. Na pozadí pestrých a bohatých kulís sa
pred našimi očami odohrá dráma plná lží a predstierania, rozvinú sa
vzťahy pokrútené „zlou výchovou” v katolíckej škole, ktorá dvoch
priateľov Enriquea a Ignacia naučila nielen „desatoro”, ale vštepila im
tiež, čo znamená zneužívanie. Dômyselnú spleť lží a manipulácií
režisér odhalí až v úplnom závere tohto pozoruhodného príbehu.

Pre náročných: FILMOVÝ KLUB
ŠŤASTNÉ DNI (Maďarsko 2002)
Réžia: Kornél Mundruczó, hrajú: Tamás Polgár, Orsolya Tóth,

Kata Wéber, Lajos Ottó Horváth, András Réthelyi, Károly Kuna, Anna
Szandtner

Mladý Peter, ktorého práve prepustili z väzenia, sa chystá odísť z
Maďarska. Konečne by teda už mohli nastať jeho „šťastné dni”. Keďže
ešte nedostal pas, vracia sa na niekoľko dní domov k svojej sestre
Marike, kde sa zaľúbi do Majky, „obecnej pobehlice” ... Film o dospie-
vajúcich deťoch bez morálky a etiky, bez elementárneho rebríčka hod-
nôt, bez schopnosti prijímať, či ponúkať city, film plný bezradnosti,
krutosti a beznádeje.

Pre náročných: KONTROVERZNÝ DOKUMENT
FAHRENHEIT 9/11 (USA 2004)
Scenár a réžia: Michael Moore, učinkujú: Michael Moore, George

W. Bush, Dick Cheney, Usáma bin Ládin, Saddám Husajn, Al Gore
Jeden z mediálne najdiskutovanejších dokumentárnych filmov

minulého roka je „brutálne priamym ťahom na bránku, v ktorej stojí
prezident Bush bez chráničov”, ktorých ho Moore zbavil premysleným
žonglovaním s informáciami. Zlatá palma z Cannes dokazuje, že sila
médií je skutočne presvedčivá. 

Romantický film o sile lásky
PRÍLIŠ DLHÉ ZÁSNUBY (Francúzsko, USA 2004)
Réžia: Jean-Pierre Jeunet, hrajú: Audrey Tautou, Gaspard Ulliel,

Tchéky Karyo
Nový film režiséra známeho predovšetkým nezabudnuteľným fil-

mom Amélie z Montmartu, rozpráva citlivý a dojímavý príbeh o mla-
dej žene Mathilde (Audrey Tautou), ktorá sa rozhodne pátrať po svo-
jom stratenom snúbencovi Manechovi bojujúcom v zákopoch prvej
svetovej vojny. Napriek všetkým pochybnostiam a zdanlivej iraciona-
lite jej konania sa hrdinka necháva viesť svojou intuíciou a s pomocou
detektíva systematicky a rozvážne hľadá milovaného muža.
Dramatický a napínavý priebeh pátrania, obraz šedohnedého zúfal-
stva vo vojenských zákopoch, ako aj dojímavé rozuzlenie nám poskyt-
nú nevšedný umelecký zážitok. 

Film nominovaný na Oscara 2004
RAY (USA 2004)
Réžia: Taylor Hackford, hrajú: Jamie Foxx, Kerry Washington,

Regina King, Clifton Powell, Sharon Warren 
Životopisný film hudobného génia nevidomého Raya Charlesa sa

stal jedným z najhodnotnejších počinov americkej kinematografie v
uplynulom roku. Film nás prevedie umelcovým životom počnúc jeho
detstvom, rokmi boja s heroínovou závislosťou, jeho nespočetnými
záletmi, či obdobím úspechu a slávy. Herec Jamie Foxx je skutočným
Rayom, dokonale si osvojil jeho gestá i mimiku a predovšetkým sa mu
podarilo preniesť na plátno nenapodobitelnú charizmu tejto nezabud-
nuteľnej slepej legendy „rhytm and blues”.

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

Kam smeruješ, kino Danubius?

Marcové hity v kine Danubius, alebo čo by ste mali určite vidieť
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Oznámenie
2 % dane môžete poskytnúť Rodičovskému združeniu pri

Gymnáziu Štúrovo aj v tomto roku. 
Riaditeľstvo gymnázia a rodičovské združenie touto cestou

ďakuje každej fyzickej osobe, ktorá v roku 2004 poskytla 2%
zo svojej dane pre Gymnázium Štúrovo, a tým pomohla pre-
klenúť finančné ťažkosti školy. Celková poskytnutá suma
predstavuje 62.000,– Sk, ktorá bola použitá na modernizáciu
výpočtovej a informačnej techniky a na nákup audio-vizuál-
nych učebných pomôcok.

V roku 2005 môžu daňovníci venovať 2% podielu zaplate-
nej dane na osobitné účely pre právnické osoby /neziskovú
organizáciu a to:

– fyzická osoba jednej právnickej osobe,
– právnická osoba jednej alebo viacerým právnickým oso-

bám, 
Obraciame sa na rodičov a priateľov školy, ako aj na ostat-

ných daňovníkov, ktorým nie je ľahostajný ďalší rozvoj gym-
názia a jeho žiakov, aby nám pomohli a prispeli 2% z dane na
účet: Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Adyho ul. 7, č.ú:
0034736040/0900 SLPS a.s. 94301 Štúrovo, Hlavná 30, 

IČO: 17319617/312
Za podporu Vám ďakujeme:

RZ a riaditeľ školy

Oznam pre rodičov žiakov, 
ktorí majú záujem 

o štúdium na osemročnom gymnáziu 

Riaditeľstvo Gymnázia v Štúrove oznamuje rodičom, kto-
rých deti – navštevujúce 4. ročník základnej školy – majú záu-
jem o štúdium na osemročnom gymnáziu, že vyplnené pri-
hlášky môžu odovzdať na sekretariát gymnázia do 8. apríla
2005. (Rodič môže vyzdvihnúť prihlášku aj na sekretariáte
gymnázia). Prijímacie skúšky sú 8. júna 2005 z nasledovných
predmetov:

– matematika (písomný test)
– slovenský jazyk (písomný test + čítanie)

Podrobnejšie informácie osobne na sekretariáte gymnázia,
alebo na tel. č.: 7511352.

Mgr. Ján Bobor 
riaditeľ školy

Felhívás az alapiskola 4. osztályát látogató 
tanulók szüleihez, akik gyermeküket 

a nyolcosztályos gimnáziumba íratnák

A Párkányi Gimnázium igazgatósága értesíti a tisztelt szülő-
ket, hogy a nyolcosztályos gimnáziumba a jelentkezési íveket
2005. április 8-ig lehet leadni a gimnázium titkárságán. (A
tisztelt szülők a jelentkezési íveket beszerezhetik a gimnázium
titkárságán is).

A felvételi vizsgák időpontja: 2005. június 8. A felvételik a
következő tantárgyakból lesznek: – magyar nyelv (írásbe-
li+olvasás) 

– szlovák nyelv (írásbeli+olvasás)
– matematika (írásbeli)
Részletesebb felvilágosítást személyesen a gimnázium tit-

kárságán, vagy a 7511352 telefonszámon kaphatnak. 
Bizalmukat előre is köszönjük.

Mgr. Bobor János, igazgató

Felhívás
Adójának 2%-át az idén is felajánlhatja a Párkányi Gimná-

zium Szülői Munkaközösségének. 
A Párkányi Gimnázium Igazgatósága és Szülői Munkakö-

zössége ezúton mond köszönetet mindenkinek, aki 2004-ben
jövedelemadójának 2%-át az iskola támogatására ajánlotta
fel, és ezzel is elősegítette az intézményünkben folyó munka
anyagi hátterének biztosítását. A befolyt 62.000 korona ösz-
szeget, információs és számítástechnikai berendezések, vala-
mint audio-vizuális segédanyagok vásárlására fordítottuk.

A 2005-ös évben is lehetőség nyílik a jövedelemadó 2%-
nak felajánlására civil szervezetek számára. A törvény lehető-
vé teszi, hogy a jövedelemadót nemcsak természetes, de jogi
személyek is felajánlhatják, mégpedig  

– természetes személyek egy civil szervezetnek
– jogi személyek egy vagy több civil szervezetnek
Ezúton fordulunk a szülőkhöz, iskolabarátokhoz és min-

denkihez, akinek nem közömbös a Párkányi Gimnázium to-
vábbi fejlődése, hogy adójának 2%-át utalja át a következő
számlára: Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Adyho ul. 7,
Számlaszám: 0034736040/0900 SLPS a.s. Štúrovo, Hlavná
30, IČO: 17319617/312

Támogatásukat köszönjük: 
A SZM és az iskola vezetősége

Oznámenie City&Guilds Pitman
Qualifications akreditovaného 

jazykového centra pri gymnáziu 

Oznamujeme všetkým záujemcom, ktorí chcú získať medzi-
národný certifikát v anglickom jazyku, že termín skúšky je 2.
apríla 2005.

Prihlášku na skúšku je potrebné podať do 16. marca 2005
na sekretariát školy.

Cena skúšky ESOL: 1600-2000,– Sk, v závislosti od typu a
úrovne skúšky, ktorú žiadame zaplatiť pri zápise.

Termín skúšobných testov: 1. marec 2005, resp. 8.marec
2005.

Cena skúšobného testu: 50,– Sk
Informácie : Mgr. Ján Bobor, riaditeľ školy osobne, alebo na

t.č.: 036 / 751 13 52, 
0915/ 707529

A gimnázium mellett működő City&Guilds
Pitman Qualifications akkreditált nyelvi 

vizsgaközpont felhívása

Értesítjük a tisztelt érdeklődőket, akik nemzetközileg eli-
smert angol nyelvi bizonyítványt szeretnének szerezni, hogy a
legközelebbi vizsga időpontja: 2005. április 2

A jelentkezési íveket 2005. március 16-ig kell leadni az
iskola titkárságán.

Az ESOL vizsga ára, a típustól és szinttől függően 1600 –
2000,– Sk, melyet a jelentkezésnél kell befizetni.

A próbatesztek időpontja: 2005. március 1, ill. 2005. már-
cius 8.

A próbatesztek ára : 50,– Sk
Információk: Bobor János igazgatónál személyesen, vagy a

036/751 13 52 és a 0915/707529 telefonszámokon.
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A LIMES – ANAVUM Regionális Kulturális Társulás
2001 januárjában lett bejegyezve, s a régió kulturális életének

fejlődését segíti. Feladatai közé tartozik a néprajzi, történelmi
értékek feltárása, őrzése, a kulturális és turisztikai értékek
bemutatása. A rendezvényeink sokoldalúak voltak az elmúlt
négy évben:

– féléves tanfolyamot rendeztünk az esztergomi utazási irodá-
val a falusi turizmus témára 30 résztvevővel

– közösségszervező tréninget szerveztünk fiatalok részére
Párkányban és Esztergomban 

– „Dédapáink nyomában” címmel régi hagyományőrző szo-
kásokat elevenítettünk fel a kisgyarmatiakkal régi parasztportá-
kon turisták részvételével (disznóölés, tollfosztás, húsvéti locso-
lás) 

– évente egynapos konferenciát szervezünk aktuális régiós
témára Nánán, Barton (vidékfejlesztés, EU belépés) 

– megrendeztük az I. történelmi konferenciát a Párkányi csata
emlékére, s indítványoztuk egy emlékmű felállítását

– közös konferenciát szerveztünk a budapesti székhelyű
Határok Menti Együttműködések Fórumával (Búcson,
Muzslán)

A társulást a régió 14 települése hozta létre, de várjuk soraink
közé mindazokat (önkormányzatokat, civileket) , akik tenni
akarnak e régió fejlődéséért. Szívesen vállalunk minden nemes
ügyben társrendezői szerepet is. Bevételi forrásunk nincs.
Rendezvényeinket pályázatokból fedezzük.

Várjuk mindazok támogatását, adójuk 2 % -nak átutalásával,
akik segíteni akarják régiónk fejlődését.

Társulásunk neve: LIMES – ANAVUM regionálne kultúrne
združenie

Székhelye: 943 60 Nána, Jókaiho 78
Jogi formája: občianske zdruzženie
ICO: 36111988
DIČ: 2021656945
Köszönjük eddigi támogatásukat is.

CSEMADOK PÁRKÁNYI ALAPSZERVEZET
CSEMADOK ÉRSEKÚJVÁRI TERÜLETI VÁLASZTMÁNY

XXXX..  BBAALLAASSSSII  BBÁÁLLIINNTT  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  NNAAPPOOKK  22000055

2005. III. 9. (szerda) Balassi Napok megnyitója – kiállítás,
VÁROSI GALÉRIA, 16.00 – Sulyok Teréz, Tata, akvarell

2005.III.14. (hétfő) Koszorúzás az Ady Endre
Alapiskolában – 17.00, utána felvonulás a város főutcáján,
koszorúzás a kopjafánál – 17.30 

2005.III.14. (hétfő) Ünnepi megemlékezés – 1848, Városi
Művelődési Központ, 18.00 – kultúrműsor, Ünnepi beszéd:
Dr. Latorcai János, parlamenti képviselő

2005.III.15. (kedd) Koszorúzás Esztergomban, 10.00 –
Esztergom – Honvédtemető

2005.III.15. (kedd) Az 1848-as emlékhelyek koszorúzása,
14.00 – Kéménd – Nagysalló – Léva (autóbusz)

2005.III.21. (hétfő) A magyar őstörténet kérdései – Dr.
Cúth János, 18.00, Csemadok Ház

2005.III. 29.(kedd) A bujdosó imája – Wass Albert versei,
Csemadok Ház, 18.00, Előadja: Réti Árpád színművész, Eger 

2005. IV. 3. (vasárnap) A temetetlen halott (1956 – Nagy
Imre), 17.00, Danubius Mozi

Támogatók: Párkány város önkormányzata

Városi Művelődési Központ – Galéria

Vadas Termálfürdő

Öt év telt el, hogy itthagyott bennünket.
Hiánya mindmáig mérhetetlenül fáj.

GÓRA JÓZSEF
2000. március 5.

Aki szerette és tisztelte, szenteljen
emlékének egy néma pillanatot.

Köszönjük.

Felesége, fiai, Viktor és Krisztián a családjával

Hiába szállnak el az évek,

Szívünkben őrizzük drága emléked.

Bánatot idéz fel minden kedves emlék,

Gondoljanak rá, akik őt szerették.

Koporsód lezárta szerető szívedet

Nem látjuk már többé mosolygó szemedet.

Küzdöttél, de már nem lehetett,

Most a csend ölel át, és a szeretet.

Végleg elmentél hosszú utadra,

Hangod nem halljuk többé már soha.

Fájó szívünk felzokog érted,

Már semmi sem olyan, mint régen.

Örökké szeretünk, s nem feledünk téged.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk halálának

második évfordulóján drága testvérünkre

MÁCSAINÉ, SZÜL. SALLAI MARGITRA

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy

néma pillanatot.

Hugai: Mária, Anna, Júlia és Irén

Soha el nem múló fájdalommal gondolunk vissza 

2002. március harmadikára,

VARGA ATTILA

(1966-2002)

tragikus halálának napjára.

Akik ismerték, emlékezzenek rá ezen 

a szomorú évfordulón.

A gyászoló család

S bolesťou v srdci spomíname na našu 

drahú, milovanú 

JULIANNU GÁLOVÚ

ktorá nás opustila 8. februára 2002.

Jej pamiatku vo svojom srdci uchováva:  

manžel Jozef, syn Tomáš a rodičia Törökovci

Mély fájdalommal emlékezünk 

március 4-én, 

halálának negyedik évfordulóján

Ifj. KRIZSÁN BÉLÁRA

Emlékét örökké őrző szülei és húga
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Marec 2005 március

K i n o  –  M o z i

1. Filmový klub: Zväčšenina (David Hemmings, Vanessa Redgrave) 
2. Votrelec vs. Predátor (Sanaa Nathan, Raouel Bova)
3-4. Slávici v klietke (Gérard Jugnot, Francois Berléand)
5-6. Wimbledon (Kirsten Dunst, Paul Bettany)
8-9. Zlodeji pamäti (Julianne More, Dominoc West, Gary Sinise)
10-11. Zlá výchova (Gael Garcia Bernal, Fele Martinez, R: Pedro Almodóvar)
12-13. Blade: Trinity (Wesley Snipes, Jessica Biel, Kris Kristofferson)
15-16. Duša ako kaviár (Tatiana Vihelmová, Karolina Kaiserová)
17-18. Honba za pokladom templárov (Nicolas Cage, Diane Kruger)
19.-20. Rad nešťastných príhod (Jim Carrey, Meryl Streep, Jude Law)
22. Šťastné dni (Polgár Tamás, Tóth Orsolya, Wéber Kata )
23. Fahrenheit 9/11 – dokumentárny film
24-25. Fantóm opery (Gerard Butler, Emmy Rossum)
26-27. Po západe slnka (Pierce Brosnan, Salma Halyek, Woody Harrelson)
29-30. Príliš dlhé zásnuby (Audrey Tautou, Gaspard Ulliel)
31. Ray (Jamie Foxx, Kerry Washington) 

Pripravujeme v apríli – Áprilisi előzetes:
Protivný svokor 2, Roboti (detské predstavenie) 

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

Bývajte moderne za výhodnú cenu!
Bytový podnik, m.p. Štúrovo Vám ponúka moderné bývanie

v zahajujúcej sa výstavbe v Štúrove na Kasárenskej ulici.
1 až 3-izbové byty si môžete rezervovať pri zvýhodnenej cene

16.800,– Sk/m2 vrátane DPH.
V prípade záujmu kontaktujte náš podnik, kde Vám poskyt-

neme bližšie informácie.

Lakjon korszerű körülmények között,
előnyös áron!

A párkányi lakáskezelő vállalat a volt laktanya területén
újjáépülő (modernizált) lakásokat kínálja fel az érdeklődők-
nek. Az 1, 2, ill. 3-szobás lakások 16.800,– Sk/m2 áron foglal-
hatók le, az ár tartalmazza a hozzáadott értékadót is. További
tájékoztatást az alábbi címen adunk:

Office: Bytový podnik, m.p., Lipová č. 1, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/7565301, Fax: 036/7565302

Verejná vyhláška
Mesto Štúrovo týmto oznamuje občanom, že ponúka na pre-

daj do osobného vlastníctva formou dražby jednoizbový byt na
ul. Železničný rad č. 3, ktorý pozostáva z jednej izby, kuchyne
a príslušenstva v celkovej výmere 51,08 m2 za výkričnú cenu 

76.096,-Sk
Obhliadku predmetného bytu je možné vykonať v dňoch 14.

a 15. marca 2005 v čase od 8.00 do 15.00. Záujemcovia sa
môžu hlásiť na Mestskom úrade, č. dverí 13. 

Podmienky dražby sú obsiahnuté vo Všeobecne záväznom
nariadení mesta č. 9/2001 

o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve
Mesta Štúrovo (§ 5 až §11). 

Záväzné prihlášky žiadame odovzdať písomne na MsÚ, a to
v termíne od 14.03.2005 do 17.03.2005 do 13.00 h.

Hirdetmény
Párkány városa értesíti a lakosságot, hogy árverés útján ela-

dásra kínálja a Vasúti sor 3.sz alatt lévő lakást. A lakás egy
lakószobából, konyhából, valamint a tartozékokból áll, alap-
területe 51,08 m2. 

Kikiáltási ár: 76.096,-Sk 
A lakás megtekinthető 2005 március 14-én és 15-én 8.00 és

15.00 óra között. 
Az érdeklődők a városi hivatal 13. sz. irodájában jelentkez-

hetnek.
Az árverés feltételeit a 9/2001-es számú általános érvényű

rendelet tartalmazza (§ 5 – § 11).
Írásos igénylést 2005 március 14-től – 17-ig, 13.00 óráig

lehet benyújtani a városi hivatalban. 

Mgr. Ján Oravec, primátor mesta – polgármester
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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

Bezúčelový spotrebný úver:

• od 5 tis. do 150 tis. Sk

• úroková sadzba už od 5%

• 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

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

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

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

Hypotekárny úver do výšky 100% hodnoty založenej nehnuteľnosti

– doba splatnosti 20 rokov – výhodná úroková sadzba
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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

R E L A X  B A R
943 01 Štúrovo

Hlavná 62B
Mobil: 0907 503 210

S A U N A  –  S O L Á R I U M

Nová realitná kancelária

KONTAKT
Nánanská cesta 22, Štúrovo

Naše služby:

– kúpa a predaj – domy, byty, pozemky

– pôžičky, úvery, poistenie

– sprostredkovanie ubytovania

Otvorené: 8.30-11.30, 12.30-16.00, So: 9.00-12.00

Tel: 036/753 41 80, 0915/054 915

E-mail: kontaktreality@stonline.sk

Szolgáltatásaink:

– épületek, lakások, telkek – vétele és eladása

– kölcsönök, hitelek, biztosítások

– szállás közvetítése

Nyitva: H-P: 8.30-11.30, 12.30-16.00 Sz: 9.00-12.00

Tel: 036/753 41 80, 0915/ 054 915

E-mail: kontaktreality@stonline.sk

• Bérbe vennék hosszú távra 3-szobás lakást, bútor nélkül
Párkányban. Tel.: 0907/260214

• Odstúpim 3 á záhradu s peknou zateplenou drevenou chatou,
ktorá má sušičku a náraďovňu. Záhradka leží pri kanály, sú tam výbor-
né podmienky na polievanie, na rybačku, na oddych. Výborný prístup
aj autom. Cena: 120.000,– Sk. Darujem k tomu vnútorné vybavenie a
rozoberateľnú konštrukciu pre fóliovník. Volajte: 0903/660548.

• Eladó Bényben családi ház csöndes helyen – két család részére is
alkalmas. Nagy kerttel és udvarral, kúttal, pincével és melléképületek-
kel. Gáz– és vegyes fűtés. Irányár: 900.000 Sk. vagy megegyezés sze-
rint. Érdeklődni a következő telefonszámom lehet: 0905/714 109,
036/7511 584, 003620-4983585, 0907/132 557.

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
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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

AKCIA!!!

Nový model LADA od 279.900.- Sk
Lada NIVA od 359.900.- Sk
Chevrolet NIVA od 499.900.– Sk

888844449999 .... ––––
999.–

666699999999 .... ––––
849.–

888844449999 .... ––––
999.–

Uhlová brúska FAG-115N

Opaľovacia pištoľ FHG-2000DK

kufor + 4 nástavce + 1 škrabka

Elektrická pájka FSK-100

A tavaszi nagytakarítást kezdje nálunk!

Jarné upratovanie začnite u nás!

ETA NEPTUN 

takarítógép

PROGRESS

1400 W

ETA ASTRO

1600 W

5.599.-

2.299.-
1.299.-

6.999.-

2.999.-

3.999.-

(te
xti

lzs
ákk

al 

is 
hasz

nálható)
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Naše

výkupne Vás

okrem Štúrova

čakajú na nasledov-

ných miestach:

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

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

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

PP LLAATTÍÍMMEE VV HHOOTTOOVVOOSSTTII!!!! !!

VVÝÝKKUUPP  DDRRUUHHOOTTNNÝÝCCHH  SSUURROOVVÍÍNN  ––  ZZEELLKKOOVV

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

Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

Vykupujeme:
meď 65–85 Sk

hliník 32–50 Sk

nerez 32–45 Sk

oceľový šrot 3–6 Sk 

mosadz 32–45 Sk

CCDD,,  DDVVDD  mmééddiiuummookk  
sszzéélleess  vváállaasszzttéékkbbaann::  VVeerrbbaattiimm,,  DDyyssaann,,

MMeemmoorreexx,,  TTDDKK,,  EEMMTTEECC  --
mmiinnddeenn  eellkkééppzzeellhheettőő  kkiisszzeerreellééssbbeenn  

––  mmáárr  88..––  kkoorroonnááttóóll

ŠŠiirrookkýý  ssoorrttiimmeenntt  CCDD,,  DDVVDD  mmééddiiíí::
VVeerrbbaattiimm,,  DDyyssaann,,  MMeemmoorreexx,,  TTDDKK,,

EEMMTTEECC  vv  rrôôzznnyycchh  bbaalleenniiaacchh..

COCHER ELEKTRO

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 

NOVEX 10 kg – 210.– Sk

20 kg – 407.– Sk

BRASA FAMILY CHAMPION – 10 kg – 366.– Sk

BRASA ADULT – 15 kg – 515.– Sk

BRASA EXTRA – 15 kg – 565.– Sk

BRASA JUNIOR – 15 kg – 659.– Sk

Novinka – Újdonság!
Vitaminovo-minerálne doplnky pre zvieratá

Vitaminokat és ásványi sókat tartalmazó kiegészítők állatoknak
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