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Felavatták az új tornatermet

A sportélet új centruma
Április 5-én Szigeti László oktatásügyi államtitkár és
Ján Oravec polgármester jelenlétében átadták az Ady
Endre Alapiskola új tornatermét. A megnyitón elhangzott: remélik, hogy a Teraszok II. lakótelepen található új létesítmény egyben a város új sportcentruma is
lesz. Az új épületegyüttesben maga a tornaterem mintegy 10 millió koronába került, a pénzt az oktatásügyi
minisztérium biztosította. A polgármester kifejtette: ez
lényegében egy újabb lépés a lakótelepi új iskola befejezéséhez. Két további részt kell még befejezni: a Cpavilont, ahol tantermek lesznek és a konyha-étkezde
épületszárnyat. A tantermek befejezésére látok esélyt,
mert a minisztérium a kimondottan oktatás céljára
szolgáló helyiségekre még folyósít céltámogatást, a
konyharészre azonban nehéz lesz pénzt biztosítani,
még az is lehetséges, hogy eladjuk, ill. bérbe adjuk. Viszont bérbeadás esetén csak olyan vállalkozás stb. jöhet
számításba, ami az oktatással, művelődéssel összefügg.
Az új tornatermet az iskola is kiadhatja bérbe sportegyesületeknek, csapatoknak, természetesen hétvégéken és a tanítási órák után, s az ebből befolyó pénzzel
saját maguk gazdálkodhatnak – mondta a polgármester. Az új tornatermet méltán nevezhetjük sportcsarnoknak is, hiszen itt szinte valamennyi sportágat – a
szertornától a röplabdáig – méltó keretek közt oktathatjuk majd – mondta el Botlík István testnevelő tanár.
A tanár úr szerint az Ady Endre Alapiskola a régi tornatermet már rég kinőtte. Itt, az új csarnokban a bordásfalakon, a rúd- és kötélmászásra használt alkalmatosságokon kívül seregnyi új sporteszközt is találunk, a
trambulintól a gyűrűkig s a tornaszőnyegekig. Zuhanyzók és öltözők sora áll még rendelkezésre. Szigeti László oktatásügyi államtitkár arról tájékoztatott, hogy a
minisztérium a céltámogatással lényegében egy a szocializmusból ránk maradt örökséget tett rendbe az új tornateremmel és a Teraszokon található épületegyüttessel. Az utóbbi két évben az oktatásügyi tárca számos
hasonló céltámogatást nyújtott a falvaknak, városokROLETY

SIEŤKY PROTI HMYZU

nak, ezt a sportcsarnokot pedig manapság bárki megirigyelhetné a párkányiaktól. A gazdaságos működtetés
érdekében viszont roppan fontos, hogy afféle szabadidőközpont is legyen, tehát minél több lakos kihasználhassa. Már csak azért is, mert a pénzügyi decentralizáció értelmében és a pénzügyminisztérium új szabályai
szerint az ilyen jellegű beruházásokra az oktatásügyi

Fodor Zsuzsa igazgató asszony, Ján Oravec polgármester és
Szigeti László, oktatási államtitkár átadják a tornatermet

tárca a jövőben már nem adhat pénzt, az uniós forrásokból pedig csak 2007-től lehet majd meríteni. – A
bérbeadásból származó pénzt iskolafenntartásra is fordíthatják, illetve olyan szakköri tevékenységek beindítására, amelyekből a művelődési utalványokon keresztül még a szakköröket vezető tanárokat is jutalmazhatják. Mint oktatási államtitkár, továbbra is azt szeretném elérni kormányszinten is, hogy a már megkezdett
iskolaügyi létesítményekre az állam továbbra is nyújtson céltámogatást, tehát ne csak a tantermekre, de a járulékos épületekre is, mint pl. étkezdék, tornatermek,
stb.- fejtette ki Szigeti László.

GAMEX – Štúrovo
kompletná tieniaca technika
informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990

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

-buch- (Új Szó, 2005. április 8.)
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Odovzdali novú telocvičňu

Nové centrum športového života
5. apríla za prítomnosti Lászlóa Szigetiho, štátneho
tajomníka a Jána Oravca, primátora mesta odovzdali do
užívania novú telocvičňu Základnej školy Endre Adyho.
Na otvorení odznelo: dúfajú, že zariadenie nachádzajúce sa na sídlisku Terasy II. bude zároveň aj novým športovým centrom mesta. Náklady na telocvičňu činili 10 miliónov korún, financie zabezpečilo ministerstvo školstva.
Primátor pri otvorení povedal: je to jedna z ďalších krokov
k dokončeniu školy na sídlisku. Na dokončenie čakajú
ďalšie dve časti: pavilón C, kde budú učebne a časť, v ktorej sa bude nachádzať kuchyňa a jedáleň. Vidím šancu na
dokončenie učební, lebo ministerstvo ešte poskytne účelový príspevok na miestnosti slúžiace vzdelávaniu, ale na
kuchyňu bude ťažké zabezpečiť financie, je možné, že ju
predáme, respektíve prenajmeme. V prípade prenajatia to
môže byť len podnikanie, ktoré súvisí s výchovou a vzdelávaním. Novú telocvičňu môže škola prenajať športovým
klubom, družstvám, samozrejme cez víkendy alebo po
vyučovaní, a z týchto financií môžu samostatne hospodáriť
– hovoril Ján Oravec. Novú telocvičňu môžeme nazvať aj
športovou halou, veď sa tu skoro všetky športové disciplíny
môžeme vyučovať dôstojným spôsobom – povedal István
Botlík, učiteľ telocviku. Podľa jeho slov Základná škola
Endre Adyho už dávno vyrástla starú telocvičňu. V novej
hale môžeme nájsť aj nové športové náradia, ako napr.

trambulínu, a samozrejme je tu k dispozícii niekoľko spŕch
a prezliekární. László Szigeti povedal, že ministerstvo
s poskytnutím účelového príspevku na novú telocvičňu
a komplex budov na Terasách dal do poriadku jedno dedičstvo socializmu. V posledných dvoch rokoch rezort školstva
poskytol takéto účelové prostriedky mnohým obciam
a mestám, no túto športovú halu by mohol hocikto závidieť
Štúrovčanom. V záujme hospodárneho prevádzkovania je
veľmi dôležité, aby sa stalo aj centrom voľného času, aby
ho využívalo čo najviac obyvateľov. V zmysle finančnej
decentralizácie a nových predpisov ministerstva financií
v budúcnosti ministerstvo školstva nebude mať možnosť
podporovať takéto investície, a zo zdrojov únie budeme
môcť čerpať len od roku 2007. – Príjem z prenajímania
môžu použiť aj na prevádzku, respektíve na rozvoj takej
záujmovej činnosti, v ktorej môžu prostredníctvom vzdelávacích poukážok odmeniť učiteľov – vedúcich týchto
krúžkov. Ako štátny tajomník chcem na úrovni vlády
dosiahnuť, aby na započaté školské zariadenia štát naďalej
poskytoval účelové prostriedky, teda nielen na učebne, ale
aj ostatné budovy – jedálne, telocvične, atď.- povedal
László Szigeti.
-buch- (podľa denníka Új Szó)
(Preklad: Ági)

Az esztergomi tűz füstje Párkányt is megcsapta
A párkányi papírgyár figyelőszondája is érzékelte
Esztergom-Kertváros szeméttelepén április 7-én keletkezett
tűz okozta légszennyezést. A városi hivatal előtt lévő kijelzőről a megszokottnál jóval magasabb értékeket olvashattak le a
járókelők. Ennek ellenére Párkányban nem került sor óvintézkedés bevezetésére. Magyar Bertalan Párkány alpolgármestere szerint a hivatalhoz nem érkezett bejelentés, amely Párkány levegőjébe kerülő káros anyagokkal összefüggésben lett
volna.
A magyarországi Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője szerint veszélyes mérgező anyagok nem kerültek
a levegőbe. Ilyenek lehetnek például a dioxinok, amelyek a
műanyagok alacsonyabb hőmérsékleten történő égésekor ke-

letkezhetnek. Ezért e műanyagok szakszerű megsemmisítése
szemétégetőkben magas hőmérsékleten történik. A dioxinok
esetleges mérésével kapcsolatban nem sikerült információhoz
jutni, a Kappa műszere viszont a tűzeset napján gyakorlatilag
éjfélig magasabb kéndioxid és kénhidrogén szennyezésre
utalt. Egyébként egy regionális monitorrendszer segítségével
az említett kijelzőn április 4-től a Dorog és Esztergom térségében mért légszennyezés is nyomon követhető (a PM perszennyezésre, az UVA és az UVB ibolyántúli sugárzásra utal).
Gajdošík György, a Kappa légszennyezéssel foglalkozó szakembere szerint az említett figyelőrendszer jelenleg próbaüzemelés alatt van, a hivatalos átadására május 26-án kerül sor.
-O-

Dym ostrihomského požiaru zahalil aj Štúrovo
Na smetisku v Ostrihome-Kertváros 7. apríla v skorých ranných hodinách začalo horieť dvetisíc kubických metrov špongiového materiálu a dym prakticky celý deň znečisťoval ovzdušie
Ostrihomu a jeho okolia. Podľa ostrihomských požiarnikov bola
príčinou nedbanlivosť. Čierny dym špongiovej umelej hmoty zo
sedadiel áut, skladovaný na smetisku o rozlohe cca jedného hektára už ráno zahalil okolie. Požiarnici ho posypali pieskom
a ôsmimi požiarnymi autami plynulo kropili oheň, až sa im
v poobedňajších hodinách podarilo uhasiť plamene. Vzhľadom
na to, že hustý dym mohol spôsobiť nehody, uzavreli cestu
vedúcu popri smetisku. Hoci merania nevykázali väčšie znečistenie, občanov Ostrihomu požiadali, aby zatvorili okná. Aj
pozorovacia sonda firmy Kappa Štúrovo a.s. zaznamenala znečistenie ovzdušia. Na displeji pred mestským úradom si mohli
chodci prečítať oveľa vyššie hodnoty ako obyčajne. Napriek
tomu v Štúrove nedošlo k ochranným opatreniam. Podľa
zástupcu primátora mesta, Bertalana Magyara, na mestský úrad
neohlásili udalosť, ktorá by súvisela s nebezpečnými hmotami
v ovzduší Štúrova.

Podľa hovorcu Republikového generálneho riaditeľstva ochrany pred katastrofami v Maďarsku sa do ovzdušia nedostali
otravné látky. Takými môžu byť napr. látky vzniknuté pri
spaľovaní umelých hmôt – oxidy, ktoré vznikajú pri nižších teplotách. Umelé hmoty sa preto odborne ničia pri vysokej teplote.
Nepodarilo sa získať informácie týkajúce sa merania oxidov,
prístroje firmy Kappa však v deň požiaru do polnoci ukazovali
vysoké znečistenie oxidom síričitým a sulfánom.
Ostrihomská samospráva započala vyšetrovanie v záujme
objasnenia troch otázok: či sa počas požiaru uvoľnili látky znečisťujúce ovzdušie a škodlivé na zdravie človeka, či bol odpad
náležito skladovaný a čo spôsobilo požiar.
Údaje merané prístrojom Kappa
Znečisťujúca látka
Max. hodnota
Meraná hodnota
Oxid síričitý
350
1200
Sulfán
10
600-650
Dusíkaté oxidy
200
150-200
Oxid uholnatý
10 000
800-1000
(Ági)
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Laktanya a turizmus szolgálatában
Március 31-én lehetőségem nyílt arra, hogy képviselőtársaimmal együtt megtekinthettem az egykori katonai laktanyában épülő új létesítményeket.
A 85 millió korona értékre becsült katonai laktanya tavaly ősszel
került városi tulajdonba. Az itt található létesítmények zömét a
Vadas fogja hasznosítani. A kialakult kényszerhelyzetben, a laktanyában lévő ingatlanokkal mindenképpen tenni kellett valamit, az
épületek állagának megóvása, az ingatlanok gyökeres átalakítása
nélkül ugyanis kihasználatlanok maradtak volna. Ezért a Vadas vezetésének javaslatára a városi képviselő-testület második nekifutásra igent mondott egy 85 millió koronás hitelcsomag felvételére,
amelyből a fürdő eredetileg egy 75 millió korona értékű beruházás kivitelezését finanszírozta volna. A beruházási csomag jelentős
hányada a volt laktanya kínálta új szálláskapacitások kiaknázását
célozta meg. Menet közben kiderült, hogy a tervezett beruházások
kivitelezéséhez 75 helyett 82,1 millió koronára lesz szükség. A
„többletköltség” viszont Gyetven Miklósnak, a fürdő igazgatójának elmondása szerint nem von maga után újabb hitelfelvételt.
Mivel a Vadas vezetése 2004. decemberében kapta kézhez a tulajdonlapot, csak ezután kezdhette intézni az átalakítási munkála-

tokkal kapcsolatos építkezések engedélyezését és a közbeszerzési
eljárást. Ennek ellenére még a rossz idő beállta előtt megkezdődhetett a beruházás kivitelezése. Ennek köszönhetően a csatornázással időben elkészültek, áprilisra a villanyvezetéket is lefektették
és a tervezett átalakítási munkálatok zömét is elvégezték.
Gyetven Miklós tájékoztatása szerint az úgynevezett üdülőtelepen faházak kialakítására tervezett összes hely elkelt. Eszerint a
volt laktanyában 15, hozzávetőleg 100 négyzetméter alapterületű,
egységes sátortetős faház kialakítására kerül sor. A piac mögötti 50
darab régi 20 négyzetméter alapterületű faházikókat szintén e térségben helyezik el. Két katonai épületet átalakítottak. Ezekben az
üdülőtelepen tartózkodó vendégeket kiszolgáló mosoda, büfé,
szórakozásra alkalmas terem és szociális helyiségek lesznek. Hat
volt katonai épület átalakításával háromcsillagos komfortnak megfelelő – összesen 120 vendég fogadására alkalmas – lakosztályokat
építettek. Négy épületnél a mozgássérültek igényeit is figyelembe
vették, ezek tehát tolókocsival is megközelíthetők lesznek.
Az idei beruházásait csomag létesítményeit 2005. május 14-én
ünnepélyes külsőségek között szeretnék átadni.
Oravetz

Kasárne v službách turistického ruchu
31. marca sa mi naskytla možnosť, aby som v spoločnosti svojich kolegov-poslancov MZ prezrel rekonštrukčné práce v priestoroch bývalých kasární.
Vlani na jeseň sa stali majetkom mesta kasárne ohodnotené na
cca 85 miliónov korún, ich väčšiu časť bude využívať Vadaš. Bolo
nutnosťou, aby sa niečo urobilo s nehnuteľnosťami kasární, bez
zásadnej rekonštrukcie by totiž zostali nevyužité. Preto na návrh
vedenia Vadašu mestské zastupiteľstvo na druhý pokus schválilo
85-miliónový úver, z ktorých by kúpalisko prefinancovalo túto 75miliónovú investíciu. Významná časť tejto investície sa obráti na
vybudovanie ubytovacích kapacít v bývalých kasárňach. V priebehu prác vysvitlo, že na realizáciu investícií bude potrebných
namiesto 75 miliónov 82,1 miliónov korún. Podľa mienky
Mikuláša Gyetvena, riaditeľa kúpaliska, však toto „navýšenie”
nevyžaduje ďalší úver.
List vlastníctva obdržal Vadaš v decembri roku 2004, len potom
mohol začať s vybavovaním stavebných povolení a rozbehnutím
verejného obstarávania. Napriek tomu ešte pred zhoršením počasia

sa mohlo začať s realizáciou investície. Vďaka tomu kanalizáciu
včas ukončili, do apríla uložili elektrické vedenie a ukončili aj väčšinu stavebných prác.
Podľa slov Mikuláša Gyetvena sú už všetky kapacity novovybudovaného rekreačného strediska obsadené. V bývalých kasárňach sa
vybuduje 15 zrubov s jednotnou strechou o základnej rozlohe 100
metrov štvorcových. V tomto priestore bude osadených aj 50
starých unimobuniek, ktoré sa nachádzali v tesnej blízkosti trhoviska. V ďalších dvoch zrekonštruovaných vojenských budovách
bude práčovňa, bufet, spoločenská miestnosť a sociálky slúžiace
hosťom rekreačného strediska. Prestavbou šiestich bývalých vojenských budov sa zriadia apartmány s trojhviezdičkovým komfortom
s kapacitou 120 miest. Pri štyroch budovách zobrali do úvahy aj
špecifiká telesne postihnutých, tieto teda budú sprístupnené aj
vozíčkarom. Podľa Mikuláša Gyetvena, obnovené objekty a zariadenia slávnostne odovzdajú do užívania 14. mája 2004.
-O- (Preklad: Ági)

Projekt priemyselného parku pripravený
23. marca informoval frakciu SMK, členov mestského zastupiteľstva v Štúrove Iván Farkas poslanec NR SR a nitrianskeho
VÚC, a Béla Mészáros, konateľ Nadácie Budúcnosť 2000 a prednosta Obvodného úradu v Štúrove o plánovanom obidskom priemyselnom parku.
Myšlienka vybudovania priemyselného parku v okolí Štúrova sa
zrodila už pred niekoľkými rokmi. Mesto sa s touto myšlienkou
zaoberá v podstate od roku 1996, predstavu sa však doteraz nepodarilo zrealizovať. Popritom sa pred dvoma rokmi zrodila iniciatíva, ktorá mieni vytvoriť podmienky na vybudovanie priemyselného parku v chotári Obidu. Na túto šľachetnú úlohu sa podujali
preto, lebo podľa nich sa vo veci štúrovského priemyselného parku
prakticky nepodnikli žiadne relevantné kroky, vyjmúc udalosti
posledných mesiacov. V našom regióne je pomerne vysoká nezamestnanosť, na druhej strane danosti regiónu nás predurčujú Štúrovo, resp. Obid na to, aby sa tu v dohľadnej lehote zriadil priemyselný park. V prvom rade vychádzali z toho, že pravá strana
Dunaja je významne industrializovaná, k čomu však nie je pridružené logistické zázemie. Vychádzajúc z toho firmy zabezpečujúce služby takým podnikom ako Suzuki – ktorý toho roku zvýši
kapacitu výroby z 80 tisíc na 200 tisíc automobilov – a iným firmám regiónu by mohli sídliť v obidskom priemyselnom parku,

ktorý nesie názov Interregionálny priemyselný park
a Multimodiálne logistické centrum. Iniciatíva, za ktorou vďaka
Kolpingu je aj zahraničný kapitál plánuje realizáciu projektu
s tromi prvkami. Jednak mienia odštartovať prevádzku nákladnej
kompy, ktorého prístav by bol v tesnej blízkosti celulózky, v blízkosti Obidu by zriadili spomínané logistické centrum a priemyselný park. Prevádzka nákladnej kompy úzko súvisí s prevádzkou
priemyselného parku, a jej pomocou sa dá odôvodniť aj opodstatnenosť výstavby mostu pre nákladnú dopravu cez Dunaj pri Štúrove. Manažovanie projektu zabezpečuje spoločnosť EULIP
(Ebedien Unions Logistics Industrial Park). Realizácia projektu je
v štádiu, keď sa vedú vážne rokovania s potencionálnymi investormi, prostredníctvom uznávaných odborníkov sa podarilo
vypracovať environmentálnu, sociologickú, marketingovú
a dopravnú štúdiu. V spolupráci s Obecným úradom v Obide
zabezpečili zmenu územného plánu obce. V prvej etape mienia do
mája vykúpiť 32 hektárov (z tohto koncom marca mali doriešiť už
iba 5 hektárov), a v júni sa budú uchádzať o finančné zdroje EÚ.
Podľa Ivána Farkasa a Bélu Mészárosa majú šancu na úspech,
nakoľko sú schopní vyhovieť všetkým podmienkam, a odborná
úroveň ich projektu zodpovedá všetkým očakávaniam.
-of- (Preklad: Ági)
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Merre vezessen az észak-déli folyosó
A térségünk felemelkedésének ügyét szívükön viselő embereket az utóbbi időben
egyre inkább foglalkoztatja az észak-déli
korridor kérdése. Míg a Gdansk-Zsolna és
az Érd-Adria útszakasz nem képezi vita
tárgyát, a Zsolna és Érd között megépítendő út nyomvonala tisztázatlan. Az alábbiakban a három lehetséges tervezetet mutatjuk be, amelyeket nemrégiben Farkas
Iván parlamenti és megyei képviselő, valamint Mészáros Béla, a körzeti hivatal elöljárója vázolt fel a párkányi önkormányzat
MKP frakciójának képviselői előtt.
Az észak-déli autópálya nyilván nem kerülheti el a magyar fővárost, hisz Budapest
központi szerepet tölt be a térség gazdasági és kereskedelmi életében. Zsolna és Érd
összekötésére a közlekedésügyi szakemberek három lehetséges változatot tartanak
számon. A Komáromon, Esztergomon, ill.
Ipolyságon keresztül vezető nyomvonalat.
A komáromi szakasz vitathatatlan előnye, hogy egy része, az M1-es már kész. Viszont hátrányaként emlegetik Zsolnát –
Pozsonnyal összekapcsoló, s ennek közelében húzódó autópályát. Emellett aránylag
kis térségre, csupán a Komárom és Szered
közötti településekre fejthetne ki pozitív

hatást. Ráadásul egy költséges teherhidat
kellene építeni a Dunán Komárom magasságában.
Az ipolysági tervezet hozzávetőleg 30 kilométernyi meglévő autópályát terhel, s
Budapest és Vác között már jelenleg is
meglehetősen sűrű a forgalom. Aránylag
nagy terület gazdasági fellendülését befolyásolhatná, de hátránya, hogy mintegy 50
kilométeren a budapesti M0-ás körgyűrűt

terhelné ill. a téli hónapokban nehezen
Dóvalon (Donovaly) haladna át. Az esetleg
itt építendő alagút pedig nagy költségterhet jelentene.
Az esztergomi változat nagy előnye,
hogy a Zsámbéki-medencén vezetne át,
ahol a közeljövőben milliárdos nagyságrendű ipari beruházások előkészítése folyik.
Így értelemszerűen kikerülné Budapestet,
és nem venné igénybe az M0-ás körgyűrűt.
Ráadásul mintegy 30 kilométerrel rövidebb, mint a magyar gazdasági tárca volt
vezetője Csillag István által preferált ipolysági tervezet. Itt a legnagyobb gondot a
Körmöcbánya feletti emelkedő áthidalása
jelenti, amelyet talán alagúttal kellene megoldani. Esztergomnál pedig teherhidat kellene építeni a Dunán. A jelenlegi árak mellett egy kilométernyi autópálya megépítése
mintegy 700 millió koronába kerül.
Az említett tényekből kiindulva az ipolysági elképzelés kevésbé látszik esélyesnek. A végső döntés szempontjából sokat
nyom majd a latban az egyes gazdasági és
befektetői csoportok érdekeinek érvényesítése, de főleg a két kormányzat állásfoglalása.
Oravetz

Kadiaľ má viesť severo-južný koridor
V poslednom období sa pozornosť
ľudí, pre ktorých je rozvoj nášho regiónu
srdcovou záležitosťou, stále viac obracia
na problematiku severo-južného dopravného koridoru. Kým trasa GdanskŽilina a Érd-Adria nie je predmetom
diskusie, trasa medzi Žilinou a Érd-om
je nedoriešená. V nasledujúcom načrtneme klady a nedostatky troch možných
variánt, podľa prezentácie Ing. Ivána
Farkasa,
poslanca
NR
SR
a Nitrianskeho VÚC, resp. Bélu
Mészárosa, prednostu obvodného
úradu, ktorú predostreli nedávno členom poslaneckej frakcie SMK nášho
mestského zastupiteľstva.
Vzhľadom na hospodársky a obchodný
význam Budapešti táto trasa nemôže
obísť maďarské hlavné mesto. Na spojenie Žiliny s Érdom vidia odborníci dopravy tri možnosti, a to trasy vedúce cez
Komárno, Ostrihom, resp. Šahy.
Prednosťou trasy vedúcej cez Komárno
je, že jedna z jej častí – M1 – je už hotová. Ako negatívum sa však spomína už
existujúcu diaľnica medzi Žilinou
a Bratislavou v jeho tesnej blízkosti.
Pritom pozitívny vplyv by mala len na
pomerne malú oblasť medzi Komárnom
a Sereďou. Pritom bolo by potrebné
vybudovať finančne náročný most pre
nákladnú dopravu cez Dunaj v blízkosti
Komárna.
Šahanská verzia by zaťažila približne

30 kilometrovú už jestvujúcej diaľnicu,
ktorá medzi Budapešťou a Vácom je aj
beztak preťažená. Mala by vplyv na hospodársky vzrast pomerne veľkej oblasti,
ale jej nedostatkom je, že by zaťažila
budapeštiansky okruh M0 na 50 kilometrovom úseku. Ďalšou nevýhodou je, že
trasa by viedla cez – najmä v zimných
mesiacoch ťažko zjazdné – Donovaly.
Vybudovanie prípadného cestného tunelu
by bolo finančne mimoriadne náročné.
Značnou prednosťou ostrihomskej
varianty je, že by viedla cez Zsámbécku
panvu, v ktorej sa pripravujú v blízkej
budúcnosti miliardové priemyseľné
investície. Trasa by obišla Budapešť

a nezaťažila by okruh M0. Ďalej je o 30
kilometrov kratšia, ako šahanský variant
preferovaný najmä bývalým maďarského
ministrom hospodárstva, Istvánom
Csillagom. Najväčším problémom je
úsek výstupu nad Kremnicou, ktorý by
bolo treba prípadne riešiť vybudovaním
tunelu, ďalej na Dunaji pri Ostrihome by
bolo potrebné vybudovať most pre
nákladnú dopravu. Pri súčasných cenách
stojí vybudovanie jedného kilometra
diaľnice 700 miliónov korún. Pri konečnom rozhodnutí zavážia záujmy jednotlivých hospodárskych nátlakových skupín
a vládnych kruhov.
Oravetz (Preklad: Ági)
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Dopravná tepna Sever – Juh
20. apríla v slávnostnej sieni ostrihomského hradu sa uskutočnilo pracovné rokovanie vo veci vytvorenia dopravnej tepny
Sever – Juh. Cieľom rokovania bolo vytvorenie medzinárodného
konzorcia, ktoré sa bude uchádzať o grant v hodnote 1,4 miliónov
eúr.
Táto suma by bola potrebná k vypracovaniu realizačnej štúdie
potrebnej na riešenie dopravného spojenia medzi Baltickým
morom a Jadranom, ktorá by na juhu bola prepojená smerom
k Istanbulu a na severe na baltické štáty. Z troch možných variánt
by dala nášmu regiónu mimoriadny rozvojový impulz výstavba
diaľnice vedúcej cez vysnívaný dunajský most pri Ostrihome, a cez
Zsámbécku panvu. Primátor Ostrihomu, Tamás Meggyes informoval pozvaných, že ostrihomská samospráva odsúhlasila 25 miliónov forintov ako potrebný podiel samofinancovania projektu.
Keby sa k návrhu pripojilo osem až desať partnerov, ich finančný
príspevok by mohol byť symbolický. Z vystúpení vyšlo najavo, že
návrh by podporovali poľskí, chorvátsky i slovenskí partneri.
Vedúci oddelenia dopravy pri nitrianskom VÚC Viliam László
v krátkom diskusnom príspevku sa vyjadril, že krajská samospráva
tiež podporuje návrh diaľnice vedúcej cez Štúrovo a Ostrihom
a podľa našich informácií túto alternatívu podporuje aj predseda
VÚC, Milan Belica.
László Molnár, riaditeľ budapeštianskej firmy Főmterv a Csaba
Varga, vedúci odboru firmy Consulting a.s. podrobne rozviedli
význam dopravnej tepny Sever – Juh a jej hospodársky vplyv na náš
región, resp. odborne zdôvodnil opodstatnenosť tohto riešenia.
Tzv. VI. helsinský koridor vedie od Gdansku smerom do Česka,
odkiaľ sa dá ďalej postupovať na juh len obchádzkami.
Plánované konzorcium sa bude uchádzať o spomínané zdroje
v rámci programu Interreg III/B. Štúdia má zmapovať zjednodušené možnosti severo-južného prepojenia cez náš región popri už existujúcom prepojení Berlín – Praha – Brno – Viedeň. Popri tom je
potrebné premyslieť trasovanie helsinského koridoru č. VI. V prípade pozitívneho riešenia táto trasa môže nahradiť už existujúcu,

a môže sa stať hlavnou európskou dopravnou tepnou. ktorá by prispela k rozvoju a zlepšeniu geopolitickej, hospodárskej a dopravnej
situácie Poľska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska a Bosnie –
Hercegoviny. Je tu preto snaha o zapojenie dopravných rezortov do
práce konzorcia.
Je jasné, že projekt má ďalekosiahle dopady a jeho dôsledky
môžu generovať celoeurópske rozvojové impulzy. Pripravovaná
realizačná štúdia dopravnej tepny by sa mohla stať základom jedného širšieho európskeho lobingu. Výsledkom tohto snaženia by
mohlo byť, že Európska únia by riešenie koridoru prijala medzi
svoje rozvojové priority. Ostrihomské stretnutie môžeme teda
považovať za prvý významný krok k naplneniu tohto predsavzatia.
Ostrihomský primátor vo svojom záverečnom slove vyjadril
svoje presvedčenie, že z pohľadu úspechu projektu bude mať mimoriadny význam partnerstvo a medzinárodná spolupráca.
F. Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund)

Fejlődési zónák Európában

Észak-déli közlekedési tengely
Az Ister-Granum Eurorégió égisze alatt április 20-án nemzetközi szakmai tanácskozást szerveztek az esztergomi vár márványtermében az észak-déli közlekedési folyosó ügyében. A tanácskozás
célja egy nemzetközi konzorcium létrehozásának szakmai előkészítése volt. A szövetkezés résztvevői 1,4 millió euró összeg megpályázásáért szállnának ringbe.
Ebből a pénzből finanszíroznák a Balti-tengert az Adriával öszszekötő közlekedési folyosó kivitelezéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását. Az elképzelések szerint ez a
nyomvonal délen Isztambul, északon pedig a balti államok irányába ágazna el. A három lehetséges változat közül az Esztergom térségében megálmodott teherhídon, valamint a Zsámbéki-medencén
keresztül megépítendő közlekedési folyosó gazdasági kisugárzása
jelentős lökést adhatna térségünk gazdasági fejlődésének. Meggyes
Tamás, Esztergom polgármestere arról tájékoztatta a szakmai tanácskozás résztvevőit, hogy az említett összeg megpályázásához
szükséges önrész fedezéséhez a város önkormányzata 25 millió forintot hagyott jóvá. Nyolc-tíz partner csatlakozása esetén a partnerek pénzbeli hozzájárulása csak szimbolikus lenne. Az előadások,
illetve a vita során kiderült, hogy a lengyel, horvát és szlovák partner támogatja az észak-déli tengely gondolatát. László Vilmos, a
Nyitrai Kerületi Hivatal közlekedési főosztályvezetője rövid felszólalásában megemlítette, hogy a megye a Dunát Esztergom térségében metsző nyomvonalat tartja a legelőnyösebbnek és ezt a változatot értesüléseink szerint Milan Belica megyefőnök is támogatja.
Molnár László, a budapesti Főmterv elnökigazgatója és Varga
Csaba, a Consulting Rt. főosztályvezetője részletesen taglalták az
észak-déli közlekedési tengely fontosságát és térségünk vonatkozásában várható gazdasági kisugárzását, ill. szakmailag támasztotta

alá a korridor létjogosultságát. A VI. helsinki folyosó Gdansktól indul Csehország irányába, innen az Adriai-tenger felé azonban már
csak jelentős kitérőkkel lehet továbbhaladni.
Az említett konzorcium létrehozása után közös pályázat benyújtását tervezik Interreg III/B kiírásra. A tanulmány feladata egyrészt
annak a hiányzó kapcsolati elemnek a vizsgálata lesz, amely a létező Berlin-Prága-Brünn-Bécs-Adria tengely mellett az észak-déli irányú közlekedést tehetné egyszerűbbé térségünkben. Másrészt ehhez kapcsolódóan a VI. sz. helsinki folyosó jelenlegi nyomvonalvezetésének átgondolását kell elvégezni. Amennyiben a jelzett kapcsolati hiány felszámolható, a VI. sz. tengely kiválthatja a jelenleg
használt folyosót, és a Balti-tengert az Adriával összekötő fő közlekedési korridorrá válhat. Ezek a változások elsősorban Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország és Bosznia-Hercegovina geopolitikai, közlekedési és gazdasági helyzetét és versenyképességét javítja. Ezért az említett országok közlekedési kormányzatait szeretnék megnyerni a konzorcium létrehozásához.
Nyilvánvaló, hogy az új folyosó megvalósítása túlmutat az érintett országokon és egész Európára kiható folyamatokat indít majd
el. A megvalósíthatósági tanulmány alapjául szolgálhat egy szélesebb európai lobbytevékenységnek, amelynek eredményeként maga az Unió is felveszi fejlesztési prioritásai közé a jelzett új korridort. Ezért egy a közép-európai térségben létrejövő új fejlesztési
tengely kialakítása felé tett első lépésként lehet értékelni az április
20-i esztergomi szakmai értekezletet.
Meggyes Tamás zárszavában rámutatott, hogy a sikeres uniós
pályázat szempontjából nagy jelentősége lesz a partnerség, a nemzetközi együttműködés előmozdításának.
Oravetz
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A jövőben megépülhet a dunai teherhíd!?
Az észak-déli közlekedési folyosóról április 20-án Esztergomban tartott nemzetközi szakmai tanácskozáson részt vett
és felszólalt Farkas Iván parlamenti és megyei képviselő.
Felszólalásában utalt rá, hogy az észak-déli közlekedési tengely a térség megyei képviselőinek köszönhetően került be
Nyitra-megye fejlesztési tervébe és jelenleg egyenrangú változatként tartják számon a másik két variánssal együtt. Véleménye szerint a három közül a mi változatunk a legelőnyösebb.
Erről viszont meg kell győzni képviselőtársait, beleértve a
besztercebányai képviselőket is. Megítélése szerint jó esély van
arra, hogy e nyomvonal elnyerje az EU illetékes szerveinek támogatását. Április utolsó hetében az észak-déli korridorral
kapcsolatban Nyitra, illetve Komárom-Esztergom megye képviselőinek találkozóját tervezik és ez alkalommal egy közös
memorandumot, szeretnének aláírni, amelyet mind a magyar,
mind a szlovák kormánynak eljuttatnak. Ez az ünnepélyes jellegű közös határozat az észak-déli folyosó ügyében mindkét
említett kormány számára tárgyalási alapot jelenthetne.

Farkas Iván lapunknak elmondta: Egyelőre még nem dőlt
el, hogy merre vezessen a nyomvonal, de úgy vélem, hogy a
kérdésre egy-két éven belül megszületik a válasz. A legfőbb
feladat az, hogy minden lehetőséget kiaknázzunk a mi változatunk elfogadtatására. Először a megyén belül kell közös nevezőre jutni. Emellett el kell érni, hogy a megye fejlesztési terve alapján megépüljön a Garamszentbenedektől Párkányig vezető
gyorsforgalmi
út
(a
Garamszetkereszt
–
Garamszetbenedek útvonal már kész és 2008-ra elkészül a
Garamszentbenedek és Nyitra közti szakasz, a szerző megj.).
A nyomvonal kijelölésében döntő szava lehet Magyarországnak. A mi változatunk mellett szól az a tény, hogy a
Zsámbéki-medencében számos beruházást terveznek (filmstúdiókat, ipari parkokat, stb.). Jó esélyt látok arra, hogy az illetékes szervek végül a mi változatunkat fogadják el és ennek
kapcsán zöld utat, kapjon az Esztergom – Párkány térségében
megálmodott teherhíd.
Oravetz

Nákladný most cez Dunaj je možný!?
Na ostrihomskom pracovnom rokovaní o koridore Sever-Juh
20. apríla sa zúčastnil aj Iván Farkas, poslanec NR SR a nitrianskeho VÚC. Poukázal na to, že myšlienka realizácie koridoru Sever – Juh sa dostala do rozvojových plánov VÚC z iniciatívy miestnych poslancov VÚC, a v súčasnosti sa považuje za rovnocenný variant s ďalšími dvomi. Podľa jeho mienky náš variant

Az európai közlekedési folyosók Közép- és Kelet-Európában

je najvýhodnejší, je však potrebné o tom presvedčiť nielen kolegov z Nitry, ale aj poslancov z banskobystrického VÚC.
Podľa jeho posúdenia tento variant má dobré šance na to, aby
získal podporu kompetentných orgánov EÚ.
Koncom apríla sa plánuje stretnutie poslancov VÚC z Nitry
a župy Komárom – Esztergom, a z tejto príležitosti sa chystá
vypracovanie memoranda, ktoré chceme doručiť vládam SR
a MR. Tento dokument by mohol byť podkladom pre ich ďalšie
rokovanie.
Iván Farkas pre naše noviny povedal: Zatiaľ ešte nie je rozhodnuté, ktorá trasa bude realizovaná, ale v priebehu dvoch
rokov sa o tom rozhodne. Hlavnou úlohou je, aby sme využili
všetky možnosti na presadenie našej verzie. Je potrebné dostať
sa na spoločnú platformu v rámci VÚC. Pritom treba zabezpečiť, aby podľa plánov VÚC bola dobudovaná diaľnica na
úseku Hronský Beňadik – Štúrovo (diaľnica Hronský Beňadik –
Žiar nad Hronom je už hotová, a v roku 2008 bude hotový aj
úsek medzi Nitrou a Hronským Beňadikom – pozn. autora).
Maďarsko má takisto svoju nezanedbateľnú úlohu vo vyznačení
trasy. Našu variantu podporujú plánované investície MR
v Zsámbékskej panve (filmové štúdia, priemyselný park, atď.).
Vidím teda reálnu nádej, že kompetentní ľudia podporia náš
návrh a vybudovanie nákladného mostu medzi Štúrovom
a Ostrihomom dostane zelenú.
F. Oravetz (Preklad: Lukács Žigmund)

Harmincnyolcmillió a gazdasági
kapcsolatok bővítésére

38 miliónov na rozvoj
hospodárskych stykov

Harmincnyolcmillió forintot nyert Esztergom Város Önkormányzata a magyar-szlovák határ-menti gazdasági kapcsolatok
fejlesztésére kiírt pályázaton. Az Európai Uniós Phare-CBC
alapból folyósított támogatás segítségével a város elkészítheti
az Esztergom-Párkány között megépülő új, vasúti és közúti híd
hatástanulmányát és látványtervét. Ugyancsak ebből az összegből készül el az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet stratégiai programja is. A híd megépülésével és a gazdasági
övezet létrehozásával kapcsolat létesül a Duna két partjának, a
Süttőtől Esztergomig terjedő magyarországi és a Párkány környéki dél-szlovákiai terület ipari-termelő vállalkozásai és szállítási kapacitásai között.

Ostrihomská mestská samospráva získala 38 miliónov forintov na projekte na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi MR
a SR. Z grantu získaného z fondov únie (Phare-CBC) samospráva môže pripraviť realizačnú štúdiu nového železničného a dialničného mostu medzi Ostrihomom a Štúrovom a jeho panoramatický návrh. Z tohto grantu bude vypracovaný aj strategický
program podnikateľsko-logistickej zóny Euroregiónu Ister –
Granum. S výstavbou nového mostu a vznikom podnikateľskologistickej zóny sa uskutoční prepojenie medzi priemyselnovýrobným sektorom a dopravnými kapacitami na oboch brehoch Dunaja v priestore medzi Ostrihomom a Süttő, resp.
oblasťou Štúrova.
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Irodalmi örökségünk ápolása
Garamkövesden április 15-én tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Gyurcsó István Emléknapot. A munkásból lett neves
költő és publicista szülőfalujában minden évben gazdag programmal készülnek az ünnepségre. Az idén a rendezvénysorozat
újabb megemlékezéssel bővült: leleplezték és megkoszorúzták a
község másik jeles szülöttjének, a jogász, műfordító és könyvszerkesztő Hubik Istvánnak (1916-1994) a művelődési ház falán elhelyezett emléktábláját.

A színvonalas szavalóversenyt követően következett a dunaszerdahelyi Gyurcsó István Alapítvány kuratóriuma által „a legeredményesebb tanulónak” felajánlott ösztöndíj átadása, melyet
ez alkalommal Bagó János harmadikos párkányi gimnazista vehetett át Huszár László kuratóriumi elnöktől. A javaslatot mindig a
garamkövesdi alkuratórium terjeszti elő, mivel az ösztöndíjat, a
tanulmányi eredményét, illetve a községben kifejtett aktivitását figyelembe véve, falubeli diák kaphatja meg.

A szülőföld hangja mindig meghallgatásra érdemes
Az alkotók vagy tájak irodalmi rangjának összevetése aligha vezethet értékelhető tanulságokhoz. A tájak nem vetélkednek, hanem teremnek, ihletnek. Ezért is nagyon fontos, hogy ismerjük
egy-egy régió irodalmi örökségét, s hogy a jeles alkotók és alkotások hozzáférhetőek legyenek az egymást váltó nemzedékek számára. Számba kell vennünk, elérhetővé kell tennünk régiónk irodalmi termésének javát, hogy a helyi tudat és kötődés a költőkírók vallomásaival gazdagodjék. Garamkövesd azon ritka felvidéki települések egyike, ahol a község önkormányzata számon tartja, kik indultak tőlük, milyen élményeket vittek magukkal, s miként gazdagították szülőföldjük színeivel az egyetemes magyar
irodalmat.

Kettős ünnep
Kora délután került sor Gyurcsó István (1915-1984) Nagy János szobrászművész által készített emlékművének megkoszorúzására. Az egybegyűlteket Keszegh Pál, Garamkövesd képviselőtestülete kulturális bizottságának elnöke köszöntötte, a költő munkásságát pedig Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke, a Lilium Aurum Kiadó igazgatója méltatta. Az
emlékezés koszorúinak elhelyezése után következett Hubik István
emléktáblájának leleplezése. A neves műfordító és könyvszerkesztő életútjáról a pályatárs és egykori kolléga Koncsol László költő,
irodalmár és helytörténész emlékezett meg. Sliva Judit polgármester ünnepi beszédében többek között elmondta, hogy a műfordítás egy kicsit az irodalom mostohagyermekének számít, holott aki
egy irodalmi mű más nyelvű átültetésére vállalkozik, nagyon jól
kell ismerje mindkét nyelvet. A rendezvénysorozat a kettős megemlékezés után – melyen részt vett családjával Gyurcsó István özvegye és Hubik István családja is – ünnepi gálával folytatódott. A
díszvendégek ezúttal neves műfordítók voltak: Kováts Piroska,
Koncsol László és Vércse Miklós. Kötetlen beszélgetés formájában osztották meg gondolataikat a hallgatósággal, akik között
szintén szép számmal szerepeltek olyan jeles irodalmárok, képzőművészek és közéleti személyiségek, mint például Nagy János
szobrászművész, Lábik János festőművész, Skultéty Csaba publicista, a Szabad Európa Rádió egykori szerkesztője, Pásztó András
irodalmár, Szesztay Ádám, a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségének kultúrattaséja, és Kiss Szemadán Zsófia, a pozsonyi
Magyar Kulturális Intézet képviselője. A beszélgetés után egy új,
tartalmában és külsejében egyaránt igényes irodalmi-művészeti
folyóirat első számának bemutatására került sor. Az Észak-Kelet
Régió Alapítvány és a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesületének gondozásában megjelent Átkelő című lapot Csicsay Alajos
író ismertette az érdeklődőkkel. És még mindig nem volt vége a
napnak. A jelenlevők megtekinthették a Hagyományaink című
kézműves kiállítást, az esti órákban pedig a lévai Garamvölgyi
Színpad: Indul a bakterház című előadásán szórakozhattak. Az
emléknap folyamán fellépett a párkányi Szivárvány kórus,
Sotkovszky Lajos és Emmer Péter versénekesek, valamint a Vándor együttes két tagja, Gál Dóra és Stugel Tibor, akik előadásukkal színesítették a hangulatos rendezvényt.

Az emléktáblát Koncsol László avatta fel

Versbéli útravaló
A Gyurcsó István-emléknapon mindig szép számmal vesznek
részt Garamkövesd lakosai. S az ünnepséget megtisztelik jelenlétükkel az ország legkülönbözőbb részeiből érkező irodalmárok, illetve
a társadalmi szervezetek képviselői is. Az idei rendezvénysorozat –
immár hagyományosan – szavalóversennyel kezdődött. Sliva Judit,
Garamkövesd polgármestere ünnepi megnyitójában hangsúlyozta,
hogy az emléknap egyúttal a szlovákiai magyar költészet napja is. A
szavalóversenyen kizárólag szlovákiai magyar költők verseivel indultak a diákok. A versmondók három járás (Érsekújvár, Komárom
és Léva) alap- illetve középiskoláiból, valamint az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumból érkeztek. „Ez a nap nem
a versenyről szól. Rangját költőink, a versek és a felkészült szavalók adják. ” – mondta értékelésében Stugel Tibor zsűrielnök, az Érsekújvári Regionális Művelődési Központ igazgatója. A versmondókat három kategóriában díjazták. A II. kategória első helyezettje
Szurcsík Ádám (Ady Endre Alapiskola, Párkány) lett, a két második
helyezett pedig Bábindeli Cintia (Ady Endre Alapiskola, Párkány)
és Tóth Edina (Szalkai Alapiskola). A III. kategória díjazottjai: első
helyezett Kósa Tünde (Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár), 2.
helyezett Szelecki Mónika (Kéméndi Alapiskola) és Bogár Mónika
(Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár), 3. helyezett Tóth Orsolya (Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár). A IV. kategória első
helyezettje Gaál Julianna (Marianum Egyházi Gimnázium, Komárom), 2. helyezett Fazekas Réka (Párkányi Gimnázium) és Kovács
Ildikó (Selye János Gimnázium, Komárom), 3. helyezett Hajnal
Zsuzsanna (Párkányi Gimnázium).

Csepécz Szilvia (A szerző felvételei)
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Idénynyitás előtt
Ez az év újabb fontos állomás a párkányi fürdő történetében,
hisz immár három egymást követő évben jelentős beruházások
megvalósítására kerül sor. A volt katonai laktanya birtokbavételével a Vadas területe 25 hektárról 35 hektárra bővült. Az egykor
katonai célokat szolgáló ingatlanok hasznosítása határozta meg
az idei fejlesztéseket és ezek volumenét.
Ma már bátran állítható, hogy az összesen 82,1 millió korona
értékű beruházást sikerül aránylag rövid idő alatt kivitelezni. A
munkálatok jelenlegi állása szerint jó esély van rá, hogy 2005. május 14-én ünnepélyes külsőségek között átadják rendeltetésének a
42 lakosztályt, az új ülőmedencét, a 350 személygépkocsi befogadását biztosító új parkolót, és a piac közvetlen közelében épülő
bowling centrumot. A laktanya hat katonai épületének átalakításával háromcsillagos komfortnak megfelelő lakosztályokat hoztak
tető alá. Épületenként így összesen húsz (négy kétágyas és három
négyágyas) szállásról van szó, amelyeket személyenként 650 koronáért lehet majd igénybe venni. A bowling centrumot a közelmúltban diszkó céljaira használt épület átalakításával hívták életre.
A fürdő az előző évek gyakorlata szerint május1-én tárja ki kapuit a nyilvánosság előtt. A tavalyi évhez képest idén legalább húsz

százalékkal drágábban fogunk fürödni. Újdonságnak számít, hogy
hétvégeken drágább jegyek árusítását tervezik, a párkányiak viszont 50 százalékos kedvezményre lesznek jogosultak. Míg munkanapokon a főidényben 120, hétvégeken 140 korona lesz a belépő ára, de májusban még 50 százalékos kedvezmény lesz érvényben. A fürdő vezetése idén legalább 100 millió korona bevételre
számít. Ez hozzávetőleg húsz százalékkal szárnyalná túl a tavalyi
forgalmat.
A Vadas idei beruházási csomagja millió koronában (az első
négy tétel a volt laktanya területét érinti)
1) 42 lakosztály kialakítása
32,30
2) Tornaterem javítása
1,00
3) Út, kerítés egyéb közművek
19,95
4) Új transzformátor
1,90
5) 350 férőhelyes parkoló
15,60
6) A pezsgőfürdős medence bővítése
0,78
7) Bowling-centrum kialakítása
4,90
8) Gépek vásárlása a zöldövezet rendbetételéhez
1,17
9) Új ülőmedence
4,50
-O-

Pred otvorením sezóny
Tento rok je dôležitým medzníkom v histórii štúrovského
kúpaliska, realizuje sa totiž tretia významná investícia.
Získaním bývalých vojenských kasární sa plocha Vadašu rozšírila z 25 na 35 hektárov. Využitie niekdajších vojenských priestorov určil obrysy tohoročného rozvoja.
Dnes už môžeme smelo tvrdiť, že sa podarí za pomerne krátky
čas preinvestovať 82,1 milióna korún. Na základe súčasného
stavu prác je reálne, aby 14. mája slávnostne odovzdali 42 apartmánov, nový sedací bazén, parkovisko za trhoviskom s kapacitou 350 osobných áut, bowlingové centrum v bezprostrednej
blízkosti trhoviska. Rekonštrukciou kasární vybudovali apartmány zodpovedajúce trojhviezdičkovému komfortu. V každej budove sa jedná o 20 ubytovacích kapacít (4 dvojposteľové a 3 štvorposteľové apartmány), ktorých cena je 650 Sk na osobu a na deň.
Bowlingové centrum vzniklo rekonštrukciou priestorov, v ktorých sa doteraz konali diskotéky.
Kúpalisko sa pre verejnosť otvára tak ako pred rokmi – 1.
mája. Oproti vlaňajšiemu roku sa však budeme kúpať o 20 per-

cent drahšie. Novinkou je aj to, že cez víkend plánujú vstupné
zvýšiť, no Štúrovčania sa však budú môcť kúpať o 50 percent lacnejšie. Počas hlavnej sezóny bude vstupné v pracovných dňoch
120,-Sk, cez víkend 140,-Sk, v máji bude platiť 50 percentná
zľava. Vedenie kúpaliska počíta v tomto roku s príjmom vo výške
100 miliónov korún, čo by bolo o 20 percent viac ako vlani.
Tohoročné investičné a ich náklady v mil. Sk ( prvé 4 položky
sa týkajú bývalých kasární):
1. Vybudovanie 42 apartmánov
32,30
2. Oprava telocvične
1,00
3. Cesta, oplotenie, iné inžinierske siete
19,95
4. Nový transformátor
1,90
5. Parkovisko s kapacitou 350
15,60
6. Rozšírenie vírivého bazénu
0,78
7. Vybudovanie bowlingového centra
4,90
8. Nákup strojov na údržbu zelene
1,17
9. Nový sedací bazén
4,50
-O- (Preklad: Ági)

Pályázati ügyfélszeminárium
A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás (PVKT) a magyarországi Adaptatio-M Kft-vel közösen, magyarországi és hazai szakemberek bevonásával április 5-én tájékoztató ügyfélszemináriumot szervezett az EU Interreg III/A programja által nyújtott pályázati lehetőségekről a Thermal Szállóban.
A rendezvényre térségünk polgármestereit, önkormányzati képviselőit, kis- és középvállalkozókat és a civil szféra képviselőit hívták meg a szervezők. A fórumot Himmler György, a PVKT elnöke vezette.
Az Adaptatio-M Kft. azzal a céllal alakult 2004-ben, hogy a magyarországi tapasztalatokra építve a határon túli régiókban helyi
vállalkozásokat létrehozva segítse elő az ottani magyarság eredményes részvételét az uniós pályázatokon, és ez által elősegítse eredményes betagozódásukat a Kárpát-medencei régió gazdasági és
kulturális környezetébe. A cég szakemberei Magyarországon eddig több mint 100 beadott uniós pályázat kidolgozásában és 7,5
milliárd forintnyi támogatás elnyerésében működtek közre. Elsősorban pályázatfigyeléssel, pályázati tanácsadással és pályázatírással foglalkoznak. Közreműködő partnerük az Aditus Kft.
Az Adaptatio-M és az Aditus képviseletében Horváth Tamás, illetve Petri Zsolt tartott előadást a pályázatok elkészítésével kapcsolatos buktatókról, tapasztalatokról és a legfontosabb általános

tudnivalókról.
Ifj. Borovics József, a párkányi Átrium penzió bővítésére és színvonalának emelésére tavaly benyújtott sikeres uniós pályázatukról
tájékoztatta a hallgatóságot.
Szőke Tamás a szlovákiai régiófejlesztési tárca szakelőadója
részletesen ismertette az Interreg III/A Közösségi Kezdeményezés
keretében kiírásra került „Magyarország – Szlovákia – Ukrajna
2004-2006 Szomszédsági Program” kínálta pályázati lehetőségeket. Megtudhattuk, hogy e program kapcsán elnyerhető támogatások új távlatokat nyithatnak a határ két oldalán működő önkormányzatok, kis- és középvállalatok, valamint non-profit szervezetek részére a már meglévő kapcsolataik megerősítésére, fejlesztésére, továbbá elősegíthetik újabb együttműködések kialakulását.
Az első fordulóban mindhárom említett országban egyidejűleg kiírt pályázatok pénzügyi kerete összesen 31 millió euró. Ebből 12,6
millió euró illeti Szlovákiát és 18,4 millió pedig Magyarországot.
Az Interreg III/A keretében 100 ezertől egy millió euróig terjedő
összegre lehet pályázni, a pályázatok benyújtási határideje pedig
2005. június 10. Bővebb információhoz az alábbi honlapokon lehet hozzájutni: www.build.gov.sk, www.strukturalnefondy.sk,
www.interreg.hu és www.forrasertesito.hu.
Oravetz
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Krajské kolo SOČ na gymnáziu
Ani sa mi nechcelo veriť, že nastal čas, aby som obhájila svoju viacmesačnú prácu. Veď to bolo len pred chvíľou,
čo som sa u pani profesorky Mocsiovej prihlásila na
krúžok stredoškolskej odbornej činnosti a rozmýšľala som
nad výberom témy. Uplynulo to tak rýchlo. Ani sa nenazdám a stojím na chodbe nášho gymnázia spolu s mojimi
priateľkami ktoré sú taktiež súťažiacimi – Máriou
Bielikovou a Petrou Grmanovou, Alexandrou Mazánovou
a Alexandrou Kissovou a Silviou Trenčíkovou – mojou
spoluautorkou.
Ak je niečo, čo by nás mohlo ukľudniť, tak je to istotne
pocit že sme doma. Sedieť na chodbe nášho krásne vyzdobeného gymnázia bolo tým najlepším ukľudňujúcim elixírom. Podporujúce pohľady našich profesorov boli tým najjemnejším balzamom pre naše dušičky. Žiaci a profesori
poverení výzdobou školy veru nebrali túto úlohou na
ľahkú váhu a vydali zo seba čo len mohli. Osobne ma
veľmi potešila prekrásna nástenka venovaná Grécku, ale
boli tu aj plagáty venované napr. Egyptu, mostu Márie
Valérie, prírode v Tatrách či plagáty v angličtine alebo
v nemčine. Celú výzdobu vyzdvihli modely lietadiel visiacich zo stropu, ktoré zhotovil pán profesor Kaplán spolu
so svojimi žiakmi na modelárskom krúžku.
Pomaly sme si začali všímať aj prichádzajúcich
súťažiacich. Začalo sa tiché tipovanie: „Tento je istotne

Podujatie otvoril riaditeľ gymnázia Mgr. Ján Bobor

v našej skupine.” alebo „Bože táto istotne vyhrá, len sa
na ňu pozri”. Počas otváracej ceremónie sa začal míňať
vzduch a začali sme strácať nervy. Hlášky typu „Ja som
všetko zabudla.” alebo „Ja to určite prehrám” si šeptom
opakoval skoro každí. Po ukončení otvorenia sa každí
pobral do triedy určenej pre jeho odbor. Neviem, či som
sa tešila, keď som po príchode do triedy zistila, že som
posledná. Určite mi odľahlo, ale ako som neskôr zistila
bolo to najhoršie čo sa mohlo stať. No, nakoniec prišiel
rad na mňa. Cesta, ktorú som musela prekonať z môjho
miesta na miesto pred porotou bola dlhá asi len päť krokov, ale mne sa zdalo, akoby to bolo päť kilometrov. Pri
prvých vetách sa mi triasol hlas, ale nechcela som, aby
toľká práca vyšla navnivoč. Tých pätnásť minút vyhradených na obhajobu ubehlo rýchlo. Zrazu som znovu sedela
na svojom mieste a počúvala vyhodnotenie našej kategórie. V duchu som sa modlila, aby moje meno zaznelo ako
posledné, lenže nestalo sa tak. Moje sklamanie bolo veľké,
snažila som sa ho však ukryť.
Nakoniec z nášho malého tímu postúpila na celoštátne
kolo len Alexandra Mazánová. Je to určite trpká skúsenosť, ale nemôže každý vyhrať. Napriek tomu som sa
dokázala tešiť s tohto dňa. Stretla som množstvo nových
a príjemných ľudí. Pán riaditeľ nás utešoval slovami:
„Nevadí, keď sa úspech nedostavil tento rok, dostaví sa
nabudúce.” Aj ja pevne verím, pretože už teraz sa mi na
stole hromadí kopa papierov- materiál na ďalšiu SOČ-ku,
lebo ja sa nikdy nevzdám.
Reprezentanti gymnázia na krajskom kole SOČ:
Matematika – Anna Süttőová, Katarína Vančová, Saskia
Rajtóková
Biológia ekológia – Nikoleta Zbrášová s prácou
„Znečisťovanie Štúrova”
Zdravotníctvo – Mária Bieliková a Petra Grmanová
s prácou „Keď cukor útočí”
Politológia, právne vedy – Alexandra Mazánova s prácou „Spolunažívanie, je to pre nás náročné?”
História – Alexandra Mazánova a Alexandra Kissová
s prácou „Najjužnejší cíp Slovenska”
Voľný čas – Silvia Trenčíková a Zuzana Grmanová
s prácou „Pád do temnoty” (Fenomén satanizmu)
Pedagogika – Barbara Krakovská s prácou „Stres žiakov”

Siker Szolnokon
Az iskolaév kezdetén a Párkányi Gimnáziumból három csapat nevezett be a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre. A
verseny témája a környezet- és természetvédelmi problémák
mellett Magyarország nemzeti parkjainak, valamint azok értékeinek megismerése volt. Mivel a levelező fordulóban elértük
a kívánt 80%-os teljesítményt, 2005. február 26-án mi is részt
vehettünk az esztergomi területi döntőn, amelyen a Jantošík
Laura, Dudek Henrietta, Mocsi Gergő összetételű csapatunk
harmadik helyezést ért el. A dobogón végzett csapatok meghívást kaptak az országos döntőre, melyet a szolnoki Pálffy János
Vegyipari és Műszeripari Szakközépiskolában rendeztek meg
április 1-3-án. Benevezésként ökológiai lábnyomot kellett készítenünk, maga a verseny viszont egy tesztlap kitöltéséből, valamint egy egészségmegőrzésről szóló előadásból állt. Az alapos
felkészülés itt is meghozta gyümölcsét, hiszen a 25 résztvevő
csapat közül a hatodik helyen végeztünk és elnyertük a legeredményesebb külföldi csapatnak járó díját.
J.L.

Mocsi Gergő, Dudek Henrietta és Jantošík Laura
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Gazdag fürdőélményekben lesz részünk Esztergomban
Az esztergomi látványfürdő sokrétű szolgáltatást biztosít
majd. A fürdőben a szolgáltatás három fő részre oszlik. Élmény-részlegre, wellness-világra és gyógyászati egységre. Az összesen 15 ezer négyzetméternyi területből 2000 négyzetmétert
tesz majd ki a vízfelület, a medencék egy része a fedett részen,
a többi pedig a szabadban lesz. A kilenc medence közül két
csúszda-medence épül, ugyancsak két medence a gyerekeknek,
egy hullám medence, két termálvizes, valamint egy sportmedence. Rengeteg úgynevezett élményelem kerül majd a medencékbe és a szárazföldre is, lesz vízágy, vízsugaras élményelem,
gejzír, barlang és például a gyerekeknek szóló vízvilág. Egy, a
medencébe épített vár nyújt majd nekik különös elfoglaltságot,
hiszen az építmény egyes részei mozgathatók, átépíthetők lesznek. Az élményfürdő részleg igazán alkalmas lesz családi programok szervezésére, mert a kínált szórakozási és pihenési lehetőségek minden korosztályt kielégítenek. Ebben ugyancsak
nagy szerepet kap majd a szárazföldi gyermekmegőrző, amit a
kicsik akkor is élvezhetnek, ha szüleik valamelyik wellness,
vagy éppen gyógyászati programon vesznek részt.
A fürdő egyes részeiben több Magyarországon egyedülálló
megoldás is megvalósul, mint például a csúszdákon belüli látványelemek. Eddig még nálunk nem használatos kiegészítők gazdagítják a siklás élvezetét, Japán high-tech szórakoztatóipari
elemekkel – stroboszkóp, hang – és fényhatások – egészülnek ki

a csúszdapadok. Rengeteg programra kínálkozik majd lehetőség, épül egy mászófal is, melynek érdekessége, hogy a vízből
fog indulni. A különféle ügyességi versenyek lehetősége mellett
lesz éjszakai fürdőzés, éjszakai programok és zenés megmozdulások. A nagy zöldfelületek mellett valószínűleg kiemelt érdeklődésre tarthat számot az első emeleti terasz, ahol a 4-500
négyzetméteres füvesített napozó fogadja a napsütésre áhítozókat. Építészeti szempontból is sok egyedi elgondolást tartalmaz
az épület, zöld felületeivel harmonikusan illeszkedik majd a
városkép egészébe.
Az egészséget szolgáló wellness részleg ezer négyzetméter
területen fogadja vendégeit. Élvezhetik a négy különböző tematikájú szaunát, a tradicionális törökfürdőt (Japán és Ázsia
medencék), a pihenő szerájt. Az élményzuhanyok mellett talpmasszázs, Kneipp-kúrák, klub jellegű pihenők kényeztetésében
vehetnek majd részt. Az itteni légkör teljesen eltér majd az
élmény-részleg pezsgésétől, nyugalmat, felfrissülést adnak a
terápiás foglalkozások, a salaktalanító és fogyasztó, valamint a
stresszoldó kúrák. A wellnesshez tartozó szépségfarmon a tengerből kivont ásványi anyagok segítik a kezelések során a bőr
regenerálódását, nyugalmat hoznak testnek és léleknek.
A gyógyászati részleggel új egészségügyi szolgáltatással gyarapszik a város, a hagyományos fizikoterápiás kezelések mellett
beutaltak és magán betegek is igénybe vehetik a masszázsokat,
a súlyfürdőt, a szárazföldi és vízi torna szolgáltatásait. A magnetoterápiás kezelések kiegészülnek még csontritkulás és légzéskezeléssel, kádfürdőkkel. A gyógyászati tevékenység a Vaszary
Kolos Kórházzal együttműködve valósul meg.
Az élményfürdőben várható szolgáltatások legtöbbje eddig
csak drága pénzért, úgynevezett szállodai kiegészítő szolgáltatásként voltak megvásárolhatók. Nagy űrt tölt be az építmény,
a turizmus színvonalának emelkedésével az eddig külföldre járó
vendégek is megfelelő minőséget kapnak majd. Lényeges, hogy
a fürdő nem vetélytársa, hanem kiegészítő modulja lesz a környékbeli strandoknak és termálfürdőknek. A sok látvány és
élményelem mindenképpen változatosabbá teszi a környékre
látogatók programjait. A fürdő megépülése Esztergom jövőjét
szolgálja, hiszen a rendszerváltás óta egyre fejlődő turizmus a
kiváló földrajzi adottságokkal és szellemi kincsekkel rendelkező
város vonzerejét növeli. A modern értékek a kiegészítik a múltat, biztosítják a jövőt.
Lőrincz Zsuzsa

Óvakodjunk a kutyaharapástól
Történetünk főszereplőjét, egy rokkant párkányi lakost
még 2004 októberében harapta meg a kutya, de a marásból
eredő ügy végére talán még mindig nem került pont.
Okulásul ismerjük meg hihetetlen kálváriáját.
Azon túl, hogy a legtöbb áldozatban stresszt kiváltó kutyamarás fájdalommal és hosszas gyógykezeléssel jár, szerencsétlenül járt hősünk sajnálatos esete alapján nem zárható ki,
hogy egy ilyen hatóságnál bejelentett ügy kapcsán más kellemetlen hercehurca és meglepetés is érhet bennünket. Nem
beszélve arról, hogy egy veszett kutya harapása gyógykezelés
elmulasztása esetén halállal is végződhet. Már az októberi
bejelentés sem volt problémamentes, mert az illetékességgel
kapcsolatban megoszlott a városi és az állami rendőrség véleménye. Az állami rendőrség januárban keltezett levele kapcsán kezdett foglalkozni az üggyel, majd a tényfeltárás után a
körzeti hivatalnak továbbította azt. Október és február között
azonban történt néhány kellemetlenség. A kutyamarás után
rögtön ellátták sebét, amiért az egészségügyi miniszter
reformtörvénye értelmében 20 koronát kellett fizetnie.

Másnap félnapos várakozás után a kezelőorvosának fizetett
újabb 20 koronát. Harmadnap elküldték őt a komáromi
kórházba kivizsgálásra – az útiköltsége 167 koronára rúgott.
Tekintettel arra, hogy a marás utáni sebe nehezen gyógyult,
egy hónapon át kétnaponként járt a átkötésre. Januárban a
rendőrségen adtak neki egy formanyomtatványt és arra kérték, hogy töltesse ki a kezelőorvosával. Legnagyobb megdöbbenésére a látleletért 200 koronát kellett fizetnie! A fentiekből egyértelmű, hogy számlákkal bizonyítható kiadásainak összege 407 korona. Az októberi incidens kapcsán a
német juhász-rotveiler keverék szétszakította a nadrágját,
amely számára újabb veszteséget jelentett. Tekintettel az említettekre 1500 korona kárigénnyel lépett fel az eb gazdájával
szemben, aki – ahelyett, hogy kifizette volna a kért összeget –
kétségbe vonta a kutyáját ért vádakat. Ezek után tanúkkal kellett bizonyítania, hogy valóban a feljelentett személy kedvenc
háziállata részéről érte őt támadás. E történethez nehéz valamit hozzáfűzni. Okulásként viszont leszűrhető: óvakodjunk a
kutyaharapástól!
-O-
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Jöttünk, láttunk, visszamennénk…

Utazás 2005-Budapest
Újabb idegenforgalmi kiállításon vettek részt a városi hivatal, az
idegenforgalmi tájékoztató iroda, és a Vadas termálfürdő képviselői,
ú.m. Hogenbuch Endre, Vincze Lívia, valamint Gonda Veronika.
Nagy népszerűségnek örvendő városunk ezen a kiállításon is az Európai Unió pénzügyi támogatásával mutatkozott be, önálló standdal,
több új, a várost és környékét népszerűsítő tájékoztató anyaggal. Városunk az utóbbi időben olyan kiadványokkal gazdagodott, mint a
szállóhelyeket és vendéglőket bemutató „Hotel Guide – Párkány és
környéke”, a „Turisztikai látványosságok Párkányban és környékén”, valamint az idegenforgalmi tájékoztató irodát bemutató szórólap. A kiadványokat ezúttal is az utolsó példányig elkapkodták.
Megnyugtató és egyúttal cselekvésre buzdító volt látni, hogy szinte
kivétel nélkül mindenki, aki a standnál hosszabb-rövidebb időre
megpihent ismerte városunkat. Elégedetten nyugtázhatjuk, hogy
Párkánynak nemcsak a pozsonyi Slovakiatour 2005 kiállításon, de
Budapesten is nagy sikere volt. Standunk szinte minden látogatójá-

nak volt valamilyen emléke a várossal kapcsolatban, így nemcsak mi
meséltünk a város fejlődéséről, de a látogatók is elmondták Párkányhoz fűződő emlékeiket. A Vadas a „szomszédoknak” is bejön, s bár
Magyarország szinte mindegyik nagyobb városa büszkélkedhet saját
termálfürdővel, nem kell attól tartani, hogy a párkányi strand iránt
csökkenni fog az érdeklődés a magyarországi látogatók körében.
Ismét elmondhatjuk, hogy kicsiny városunk iránt egyre nagyobb
az érdeklődés és csak rajtunk múlik, hogy mennyire tudunk megfelelni az elvárásoknak. Ismét megemlíteném a helyi vállalkozóknak,
hogy érdemes propagandaanyagokba befektetni, hiszen városunk a
varsói kiállításon is szerepel majd, ahová bérmentve elvisszük bárki
szórólapjait.
Az iroda nevében kívánok minden vállalkozónak sikeres, látogatókban gazdag nyarat, a városlakóknak pedig türelmet, türelmet, és
még több türelmet.
Vincze Lívia, az idegenforgalmi tájékoztató iroda vezetője

Úspech na turistickom veľtrhu

Cestovanie-2005 Budapešť
Zástupcovia mestského úradu, turistickej informačnej kancelárie a Termálneho kúpaliska Vadaš, Ing. Endre Hogenbuch,
Lívia Vinczeová a Veronika Gondová sa opäť zúčastnili na
veľtrhu cestovného ruchu Utazás 2005, tento krát v Budapešti.
Mesto sa na výstave predstavilo v samostatnom stánku, vďaka
finančnej podpory Európskej únie, a tešilo sa veľkej popularite.
V našej ponuke bolo viac nových informačno-propagačných
materiálov nielen o meste ale aj o jeho okolí. V poslednej dobe
sme vydali niekoľko zaujímavých publikácií, ako napr. „Hotel
Guide Štúrovo a okolie” – o miestnych stravovacích a ubytovacích zariadeniach, ďalej „Turistické atrakcie Štúrova a jeho okolia” alebo informačný leták turistickej informačnej kancelárie.
Aj tento krát sa publikácie rýchlo minuli. Bolo upokojujúce
a zároveň povzbudzujúce vidieť, že každý návštevník nášho
stánku, skoro bez výnimky, poznal naše mesto. Môžeme teda so
spokojnosťou konštatovať, že Štúrovo malo úspech aj
v Budapešti. Snáď každý záujemca mal nejaké spomienky na
naše mesto, a nielen my sme vyprávali o rozvoji Štúrova, ale
mohli sme vypočuť aj historky návštevníkov spojené s našim
mestom. Termálne kúpalisko sa teší popularite aj u „susedov”
a hoci v Maďarsku nájdeme termálne kúpalisko skoro v každom
väčšom meste, nemusíme sa báť, že klesne záujem o naše kúpalisko u maďarských turistov.
Môžeme teda povedať, že o naše malé mesto je stále vyšší záujem a závisí len od nás ako naplníme očakávanie budúcich návš-

tevníkov. V tejto súvislosti by som chcela pripomenúť podnikateľom, že sa oplatí investovať do propagačných materiálov,
nakoľko mesto sa chystá aj na varšavský veľtrh cestovného
ruchu, kam bezplatne zoberieme poskytnuté materiály.
Prajeme každému podnikateľovi úspešnú sezónu, hojný počet
návštevníkov, a obyvateľov mesta prosím o trpezlivosť, trpezlivosť a ešte raz o trpezlivosť.
Lívia Vinczeová, vedúca turistickej informačnej kancelárie

Stráňme sa uhryznutia psom
Hlavného aktéra príbehu, zdravotne postihnutého štúrovského občana ešte v októbri roku 2004 pohryzol pes, ale na
koniec prípadu snáď ešte stále nedali bodku. Ako ponaučenie
spoznajme jeho neuveriteľný príbeh.
Okrem toho, že uhryznutie psom spôsobuje stres, sprevádza
ho bolesť a dlhodobé liečenie, na základe poľutovaniahodného
prípadu nášho hrdinu sa nedá vylúčiť, že po ohlásení podobného prípadu nás môžu stretnúť aj iné nepríjemnosti a prekvapenia. Nehovoriac o tom, že zanedbanie liečenia po uhryznutí
besným psom sa môže končiť aj smrťou. Už ani októbrové ohlásenie nebolo bezproblémové, lebo ohľadne kompetentnosti sa
líšil názor mestskej a štátnej polície. Štátna polícia sa začala
prípadom zaoberať po liste napísanom v januári, po objasnení
skutočností postúpila vec obvodnému úradu. No medzi októbrom a februárom sa udiali nepríjemné veci. Po uhryznutí psom
mu ošetrili poranenia, za čo v zmysle nariadenia ministra zdravotníctva zaplatil 20 korún. Na druhý deň po poldňovom

čakaní zaplatil svojmu ošetrujúcemu lekárovi ďalších 20 korún.
Na tretí deň ho poslali na vyšetrenie do Komárna – cestovné
náklady činili 167 korún. Vzhľadom na to, že rana po uhryznutí sa ťažko hojila, počas jedného mesiaca chodil každý druhý
deň na polikliniku na preväz. V januári na polícii obdržal tlačivo, ktoré mal vyplniť lekár. Najviac ho zarazilo, že za nález
musel zaplatiť 200 korún! Z uvedených jednoznačne vyplýva,
že jeho výdavky podložené účtami dosiahli výšku 407 korún.
V októbri mu miešanec nemeckého ovčiaka a rotvailera roztrhal nohavice, čím mu spôsobil ďalšiu škodu. Vzhľadom na spomínané skutočnosti si nárokoval voči majiteľovi psa úhradu
škody vo výške 1500 korún, ktorý – namiesto toho aby vyplatil požadovanú sumu – spochybnil obvinenia. Preto musel
svedkami dokázať, že bol skutočne napadnutý miláčikom udanej osoby. Je ťažké komentovať tento príbeh. Ponaučením
môže byť, aby sme sa stránili uhryznutia psom!
-O- (Preklad: Ági)
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Megtört a jég a poliklinika ügyében
A Déli Régió Községeinek Társulásához tartozó települések polgármesterei április 14-én a párkányi városi hivatalban vitatták meg a rendelőintézet jövőjét, illető kérdéseket. Az összejövetelre Nágel Dezsőnek, Szőgyén polgármesterének, a társulás alelnökének kezdeményezésére került sor.
Az előzményekhez tartozik, hogy a megyei önkormányzat határozata alapján a közelmúltban aránylag nagy port
kavart döntés született a komáromi és a vágsellyei kórház
privatizációjáról, illetve non-profit szervezetté történő átalakításáról. Ezzel párhuzamosan a megyei önkormányzat
a többi, megyéhez tartozó rendelőintézet vezetését arra kötelezte, hogy készítsen elemzést az adott intézmény pénzügyi helyzetéről. A szakmabeliek ezt a határozatot a „privatizáció” előtti közvetlen intézkedésnek minősítik, és úgy
vélik, hogy őszig sor kerülhet ezek (köztük a párkányi poliklinika) magánosítására, non-profit szervezetté történő
átalakítására is.
Április14-re valójában azért hívták össze a polgármestereket, hogy képet kapjanak a többség nézetéről, vajon mi-

lyen álláspontot képviselnek a párkányi poliklinika jövőjét
illetően. A polgármesterek zöme annak a véleményének
adott hangot, hogy a rendelőintézet kezelését Párkány város hatáskörébe kellene utalni. Ezért térségünk 23 polgármesterének közös megegyezése alapján felszólítják a megyei önkormányzat képviselőit, hogy a 2003-ig érvényben
volt gyakorlat szerint a párkányi poliklinikát szimbolikus
áron – egy koronáért – engedjék át a városnak. A kitűzött
cél elérése érdekében megbízták Nágel Dezsőt, hogy győzze meg megyei képviselőtársait a rendelőintézet városi kézbe történő átadásáról. A párkányi egészségügyi intézmény
tartozása hozzávetőleg ötmillió korona. Abban az esetben,
ha a megyegyűlés Párkánynak adná a poliklinikát, az ötmillió korona tartozást a városnak nyilván át kellene vállalnia.
A térségünk polgármesterei által megfogalmazott közös
vélemény után – amely feltehetően a régió lakosságának
többségi óhaját is tükrözi – immár a labda a megyei önkormányzat térfelén pattog. A párkányi rendelőintézet ügyében kíváncsian várjuk a további fejleményeket.
-O-

Pohli sa ľady vo veci polikliniky
Starostovia Južného regiónu sa stretli v zasadačke
Mestského úradu v Štúrove 14. apríla, aby po iniciatíve
svodínskeho starostu, Dezidera Nágela prediskutovali
perspektívu štúrovskej polikliniky.
Rokovanie sa uskutočnilo po tom, ako sa stalo známym,
že nemocnice v Šali a Komárne rozhodnutím VÚC v Nitre
sa zmenia na neziskové organizácie. Spolu s týmto rozhodnutím VÚC vyzvalo vedenie ostatných krajských zdravotníckych zariadení, aby poskytli finančnú analýzu svojej
ustanovizne. Odborníci tento krok považujú za predzvesť
plánovanej privatizácie zdravotníckych inštitúcií, a
domnievajú sa, že do jesene sa môže uskutočniť privatizácia, resp. transformácia týchto ustanovizní na neziskové

organizácie (medzi nimi aj štúrovskej polikliniky). 14.
apríla väčšina starostov bola toho názoru, aby sa poliklinika dostala do kompetencie mesta za symbolickú jednokorunovú cenu tak, ako to do r. 2003 bolo praktizované. Plénum poverili Dezidera Nágela, aby sa pokúsil presvedčiť
svojich kolegov-poslancov VÚC, aby podnikli náležité
kroky. Podlžnosti štúrovskej polikliniky činia asi päť
miliónov korún. Prevzatím tejto ustanovizne by mesto
muselo pravdepodobne prijať aj túto dlžobu. Po rokovaní
starostov lopta je na strane krajskej samosprávy. So záujmom očakávame ďalšie dejstvo.
-O(Preklad: Ž. Lukács)

Történelmi vetélkedőn a cserkészek
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség X. Országos
Történelmi Vetélkedőjét 2005. április 9-én rendezték meg
Szepsiben. Az öttagú versenycsoportok 10-16 éves cserkészekből szerveződtek. A vetélkedő témaköre Gárdonyi Géza Egri csillagok c. műve volt és a témához kapcsolódóan
Magyarország története 1526-tól 1711-ig. Az egyes kérdéscsoportok játékos, logikai formában kerültek a ver-

A vetélkedő szünetében

senyzők elé. A vetélkedőn az alakuló 68. számú kőhidgyarmati Apor Vilmos Cserkészcsapat is részt vett két csapattal. Cserkészeink többsége az Ady Endre MTNY Alapiskola tanulója, s a felkészülésben sokat segített Németh
Anita tanító néni. Április 8-án indultunk útnak. Szepsibe
érve egy meglepetéssel vártak a házigazdák. Úgy gondolták, hogy a hosszú út után, alvás előtt, jól fog esni egy kis
mozgás. Felsorakoztatták a 15 csapatot, s minden csapat
kapott egy térképet és indulhattunk az esti portyára,
amelynek tíz állomásán tíz feladatot kellett megoldanunk.
Megnéztük a múzeumot, amelyben egy korhű kovácsműhely is található; lementünk egy borospincébe, ahol megtudtuk, hogy a város alatt hatalmas pincerendszer épült, s
megnéztük a Szojka kaput, majd Herko páter ferences atya
emléktábláját...és még sok más érdekességet. Éjfél előtt értünk vissza a szállásunkra és egyetértettünk abban, hogy
ezt a portyát kár lett volna kihagyni. Másnap reggel kilenc
órakor kezdődött a vetélkedő. A versenyzők 20 csoportban négy órán át bizonyították tudásukat, ügyességüket és
találékonyságukat térképismeretben, személyek felismerésében, évszám-esemény párosításában, keresztrejtvényfejtésben, tesztlapok kitöltésében, stb. Sok-sok új ismerettel,
tapasztalattal és élménnyel tértünk haza. Köszönet érte a
szervezőknek.
Retkes Darina, csapatparancsnok
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Ister-Granum Eurorégió fejlesztési program
Esztergom Város Önkormányzatának településfejlesztési
koncepciójával összhangban elkészült az Ister-Granum
Eurorégió fejlesztési programja. A fejlesztési terv a magyar és
szlovák térséget magában foglaló, mintegy 100 település társulásával létrejött szervezet hosszabb időszakot átfogó együttműködésének tapasztalataira támaszkodva, az alulról indult kezdeményezéseket koordinálva a programok közös megvalósítását
hivatott segíteni. A közös történelmi múlt, a gazdasági előnyök
és a gyorsan fejlődő társadalmi kapcsolatok számos előnyt
nyújtanak a régió fejlődéséhez. Az Európai Unió pénzügyi forrásaiból a regionális politikák támogatására fordítandó alapokból -a 2007-2013 közti uniós költségvetési periódusban- lehetőség nyílik az uniós normák szerint akkreditált programrégiók
projektjeinek finanszírozására. Az Ister-Granum Eurorégió fejlesztési programját -Esztergom Város Önkormányzatának megbízásából- a Pro Ruris Kht. készítette, dr. Kulcsár László, a gö-

döllői Szent István Egyetem professzora vezetésével. A program magában foglalja a helyzetfeltárást, az Eurorégió fejlesztésével szorosan összefüggő gazdasági és társadalmi szektorok
helyzetének, fő sajátosságainak ismertetését. Optimális fejlődési trendet vázol, ahol a szereplők közötti koordináció hatékony. A régió forrásvonzó képessége magas fokú, nemzetközi
ismertsége és elismertsége nagy. A régió adottságait maximálisan kihasználó fejlesztési forgatókönyv szerint a közlekedés, az
ipar, a mezőgazdaság valamint a turizmus területén olyan fejlesztéseknek kell megvalósulnia, amelyek Esztergom regionális
fejlesztési terveivel teljes összhangban szolgálnák a térség érdekeit. Az Ister-Granum Eurorégiót alkotó települések mindegyike megvitatja a fejlesztési programot, így az alulról építkező
tervek koordinációját az önkormányzatok egyenként is hitelesítik, elkötelezve magukat a megjelölt prioritások mellett.
Esztergom város önkormányzatának közleménye

Rozvojový program Euroregiónu Ister-Granum
V súlade s koncepciou rozvoja samospráva mesta Ostrihom
vypracovala rozvojový program Euroregiónu Ister-Granum.
Program bude napomáhať realizácii spoločných programov a koordinovať iniciatívy nižších úrovní, a bol spracovaný na základe
skúseností organizácie, ktorá vznikla zoskupením približne 100
miest a obcí na slovenskej i maďarskej strane. Spoločná história,
hospodárske výhody a dynamicky sa rozvíjajúce spoločenské
vzťahy poskytujú možnosť na rozvoj euroregiónu. Z finančných
zdrojov Európskej únie a z fondov na podporu regionálnej politiky – v rozpočtovom období únie od 2007 do 2013 – na základe
noriem únie sa vytvorí možnosť financovania projektov akreditovaných programových regiónov. Rozvojový program Euroregiónu
Ister-Granum – z poverenia samosprávy mesta Ostrihom – bola
pripravilená pod vedením Dr. László Kulcsára, profesora
Univerzity Sv. Štefana v Gödöllő. Súčasťou programu je analýza,

hospodárskych a spoločenských pomerov a daností, ktoré úzko
súvisia s rozvojom euroregiónu, a objasnenie hlavných osobitostí.
Program opisuje optimálny vývojový trend s efektívnou koordináciou medzi jednotlivými účastníkmi. Príťažlivosť regiónu
vzhľadom na jeho zdroje je veľká, je medzinárodne známy a uznávaný. Podľa rozvojového scenára, ktorý maximálne využíva
danosti euroregiónu v doprave, priemysle, poľnohospodárstve
a v oblasti cestovného ruchu sa uskutoční taký rozvoj, ktorý bude
v maximálnej miere slúžiť záujmom regiónu a bude ladiť s regionálnym rozvojovým programom Ostrihomu.
Všetky obce a mestá, ktoré sú súčasťou Euroregiónu IsterGranum prerokujú rozvojový program, čím overia aj koordináciu
plánov zakladajúcich sa na iniciatívach prichádzajúcich zdola
a zaviažu sa pri vytýčených prioritách.
(Preklad: Ági)

Megvalósulhat az ipari park
Március 23-án Farkas Iván parlamenti és megyei képviselő,
valamint Mészáros Béla, a Jövő 2000 Alapítvány ügyvezetője,
egyben a párkányi Körzeti Hivatal elöljárója a tervezett ebedi
ipari parkról tájékoztatta a párkányi képviselő-testület MKP
frakciójának tagjait.
Egy ipari park létesítésének gondolata Párkány térségében
már jó pár éve megfogalmazódott. A városi hivatal és képviselő-testület gyakorlatilag 1996 óta foglalkozik a témával, az
elképzelést viszont ez idáig sajnos nem sikerült megvalósítani.
Emellett két évvel ezelőtt megszületett egy másik kezdeményezés, amely Ebed határában szeretné megteremteni egy ilyen
beruházás feltételeit. A sziszifoszi munkát igénylő nemes feladatra azért vállalkoztak, mert elmondásuk szerint az utóbbi
néhány hónaptól eltekintve a párkányi ipari park ügyében gyakorlatilag nem történtek érdemi lépések. Térségünkben aránylag magas a munkanélküliség, másrészt a térség adottságai
Párkányt, illetve Ebedet arra predesztinálják, hogy záros határidőn belül létrejöjjön itt egy ipari park. Elsősorban abból
indultak ki, hogy a magyarországi oldal jelentősen iparosodott területnek számít, de ehhez nem párosul megfelelő logisztikai háttér. Emellett a régió magyar oldalának további ipari fejlesztése bizonyos korlátokba ütközik, a Duna bal partja viszont
iparilag többé-kevésbé monokulturálisnak tekinthető, azaz
csupán a papírgyártásra és ágazataira épül. Ebből kiindulva a
Suzukit – amely idén évi 80 ezer autóról 200 ezerre fejleszti
gyártási kapacitását – és más régióbeli üzemek kiszolgálását
biztosító cégek az ebedi ipari parkba települhetnének, amelyet

Interregionális Ipari Park és Multimodiális Logisztikai
Központ névvel illettek. A kezdeményezés, amely mögött a
Kolping révén külföldi tőke is van, régióban gondolkodik és
egy három elemből álló projekt kivitelezését tervezi. Egyrészt
be szeretnék indítani a teherkompot, amelynek kikötője a
papírgyár közvetlen közelében a volt kavicsbánya helyén
lenne, másrész Ebed határában létrehoznának egy logisztikai
központot és az említett ipari parkot. Megítélésük szerint, a
teherkomp beindítása létfontosságú az ipari park üzemeltetése
szempontjából. Ráadásul ennek segítségével alá lehetne
támasztani a párkányi teherhíd építésének szükségességét is. A
tervezet kivitelezését az EULIP (Ebedien Unions Logistics
Industrial Park) társaság menedzseli. Jelenleg olyan szakaszba
jutottak az előkészületek, hogy komoly tárgyalások folynak a
potenciális befektetőkkel, elismert szakintézetek segítségével
sikerült kidolgoztatni a tervezetet és a környezetvédelmi, szociológiai, marketing, közlekedési, valamint megvalósíthatósági
tanulmányt. Az ebedi önkormányzattal együttműködve
megvalósították a település területrendezési tervének módosítását. Az első lépcsőben májusig 32 hektárnyi területet szándékoznak felvásárolni (ebből március végén már csupán öt hektárt kellett rendezniük), júniusban pedig részt vesznek egy
uniós pályázaton. Farkas Iván és Mészáros Béla szerint jó eséllyel indulnak a pályázaton, mert minden feltételnek eleget
tudnak tenni, emellett pályázatuk szakmai színvonala megfelel
minden elvárásnak.
Oravetz
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Az önkormányzat hírei
Párkány város képviselőtestülete 2005. március 29-i rendes
ülésén:
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a 3/2002 sz. rendelete alapján az alábbi kérelmezők számára:
Szabadidős röplabdaklub
Szövetkezeti sori óvoda
Dunaj Sportegyesület
Párkány és Vidéke Kulturális Társulás
Mentálisan sérülteket támogató egyesület

10.000,10.000,30.000,40.000,10.000,-

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

Mozgássérültek 99. sz. szervezete
20.000,- Sk
Római-katolikus lelkészi hivatal
50.000,- Sk
Csemadok párkányi alapszervezete
35.000,- Sk
Bartók utcai óvoda
10.000,- Sk
Szent Imre Cserkészcsapat
10.000,- Sk
Stilla Pectus Kórus
20.000,- Sk
Szlovák-magyar baráti társaság
5.000,- Sk
121. sz. Anavum cserkészcsapat
15.000,- Sk
Összesen
265.000,- Sk
A határidő után beadott kérelmek a következő fordulóban
kerülnek elbírálásra.
– tudomásul vette a város 2004. évi zárszámadását és a csatolt számvizsgálói jelentést, továbbá a város kinnlévőségeiről
és azok behajtásának módjáról szóló jelentést, továbbá a tavalyi beruházási terv kiértékeléséről szóló előterjesztést.
– jóváhagyta a 2004. évi költségvetés egyenlegét, amely a
következő számokat mutatja:
– összbevételek
166 417 629,43 Sk
– összkiadások
153 431 568,37 Sk
Gazdasági egyenleg
12 986 121,06 Sk
ebből:
– költségvetési bevételek
91 166 375,93 Sk
– költségvetési kiadások
78 180 254,87 Sk
Maradvány
12 986 121,06 Sk
– jóváhagyta a pénzalapokkal való 2004. évi gazdálkodásról
szóló előterjesztést, amelynek maradványai a következők:
– tartalékalap
6 527 841,79 Sk
– lakástámogatási alap
2 105 028,67 Sk
– szociális alap
111 425,38 Sk
– jóváhagyta a 2004. évi költségvetési maradványösszeg,
azaz 12 986 121,06 Sk átvitelét a tartalékalapba
– jóváhagyta 3 800 000,– Sk átvitelét a tartalékalapból a
2005. évi költségvetés bevételi oldalára az alábbi célok támogatására:
1 400 000,– Sk a városi tömegközlekedés dotálására
2 200 000,– Sk egyéb 2005. évi költségvetési előirányzatokra
80 000,– Sk a zeneiskola új koncerttermének berendezésére
120 000,– Sk székek és konyhai berendezések vásárlására a
nyugdíjas klubba
– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy mérje fel az oktatási intézmények épületeinek állagát, azok javításának költségigényét és határozza meg a felújítások sürgősségi sorrendjét.
– feladatul adta a lakáskezelő vállalatnak, hogy készítsen
javaslatot a cég 100%-os városi tulajdonú korlátolt felelősségű társasággá való átalakítására
– tudomásul vette a városi vállalatok, kulturális és oktatási
intézmények 2004. évi gazdálkodásáról szóló jelentéseket
– tudomásul vette a városi rendőrség 2004. évi tevékenységéről szóló jelentést
– jóváhagyta a város új területrendezési tervének elkészítésére tett javaslatot
– jóváhagyta a sétálóutca költségvetésének 240.000.– koro-

nával történő emelésére tett javaslatot a biztonsági figyelőrendszer előkészületi munkáinak megvalósítására
– jóváhagyta a Sobieski utcai (keleti rakpart) lakótelep tervének módosítását, amely 66 lakás építését irányozza elő az
ott építendő tömbházakban.
– jóváhagyta a Juharfa és Orgona utca megvilágításának, ill.
a Sobieski utca megvilágításának és bekötőútjának besorolását
a város beruházási tervébe
– jóváhagyta a „Párkányi csata” emlékművének elhelyezésére tett javaslatot. A tervezet, amely Sobieski János mellszobrát
ábrázolná, a Fő utcai platánsoron kap majd helyet.
– jóváhagyta a város hivatalos honlapjának felépítésére tett
javaslatot
– jóváhagyta a Teraszok II. lakótelepen építendő sorgarázsok építési telkeinek eladását árverés formájában, 900.– Sk/m2
kikiáltási áron.
– jóváhagyta az egykori katonai laktanya területén építendő
lakások eladásának kritériumait. E szerint elsőbbséget éveznek
a lakással nem rendelkező párkányi lakosok, ill. azok, akik egy
összegben tudják kifizetni a lakás árát, emellett számít a kérvény beadásának időpontja. A párkányi lakosok után jöhetnek
sorra a környékbeliek vagy egyéb érdeklődők.
– jóváhagyta néhány a Comenius u. 1, ill. a Hársfa u. 3 alatti nem lakás célú ingatlan felvételét a bérbe adandó ingatlanok
listájára.
– jóváhagyta a polgármester, az alpolgármester és a főellenőr bérrendezésére tett javaslatokat és jutalom kifizetését
hagyta jóvá számukra a 2004. okt.1-től 2005. márc. 31-ig terjedő időszakra.
– éves jutalom kifizetését hagyta jóvá a városi vállalatok és
kulturális intézmények vezetőinek egy havi bérük magasságában.
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális,
művelődési és sportalapból az alábbi kérelmezők számára:
– Mozgássérültek 99. sz. Szervezete – Sportnap, ill. Anyák
napi rendezvényeikre
2x2.000,– Sk
– Matica slovenská – Anyák napja, Ľudovít Štúr nyomában,
ill. honismereti vetélkedő költségeire – összesen 8.000,– Sk
– Kereskedelmi akadémia – partnerkapcsolatok ápolására
2.000,-Sk
– Rozmaring Nyugdíjasklub – partnerkapcsolatok ápolására
5.000.– Sk
– Új Évszázad Nyugdíjasklub – Anyák napi rendezvényre
5.000.– Sk
– Stilla Pectus Kórus – nemzetközi kamarakórus verseny
költségeire
20.000.– Sk

Szoci aszfalt el...
...és járom az utam...

Foto: Pathó Béla
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Správy mestského zastupiteľstva
cie na spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 %-nou
majetkovou účasťou mesta.
– zobralo na vedomie výsledky hospodárenia kultúrnych
ustanovizní mesta, škôl a školských zariadení a mestských
podnikov za rok 2004.
– zobralo na vedomie správu o činnosti Mestskej polície
za rok 2004.
– schválilo obstaranie nového územného plánu mesta
Štúrovo
– schválilo navýšenie investičných prostriedkov pre akciu
„Pešia zóna Štúrovo” o 240.000,– Sk z dôvodu realizácie
prípravných prác pre kamerový bezpečnostný systém.
– schválilo zmenu koncepcie výstavby obytnej zóny
Východné nábrežie (Sobieskeho ulica) v rozsahu výstavby
bytových domov s celkovým počtom 66 bytových jednotiek
– schválilo zaradenie akcií „Výstavba verejného osvetlenia na Javorovej a Orgovánovej ul.” a „Výstavba verejného
osvetlenia a príjazdovej komunikácie na Sobieskeho ulici”
do zoznamu investičných akcií mesta.
– schválilo lokalizáciu pamätníka Štúrovskej bitky vo
forme busty v parku pred kinom Danubius.
– schválilo štruktúru oficiálnej webovej stránky mesta
– zobralo na vedomie záverečný účet mesta za rok 2004,
ďalej správu audítora o overení účtovnej závierky, ďalej Štúrova
– schválilo spôsob predaja pozemkov na výstavbu garáží
stav pohľadávok mesta Štúrovo k 31.12.2004 a postupy
MsÚ na ich riešenie, ďalej vyhodnotenie plnenia plánu formou dražby s výkričnou cenou 900,– Sk/m2. Garáže
investičnej výstavby.
majú byť postavené v lokalite sídliska Terasy II.
– schválilo výsledok rozpočtového hospodárenia mesta
– schválilo kritériá pre výber záujemcov o pridelenie
Štúrovo za rok 2004 v nasledovnom rozsahu:
bytov v bývalých kasárňach. Podľa toho prednosť majú oby– celkové príjmy
166 417 629,43 Sk vatelia Štúrova, ktorí sú bez bytu, resp. sú schopní uhradiť
– celkové výdavky
153 431 568,37 Sk celú sumu v jednej splátke, pričom sa akceptuje termín
Celkový výsledok hospodárenia 12 986 121,06 Sk podania žiadosti. Až potom nasledujú obyvatelia z regiónu,
z toho:
resp. ďalší žiadatelia.
– rozpočtové príjmy
91 166 375,93 Sk
– schválilo zaradenie miestností na Komenského ulici č.
– rozpočtové výdavky
78 180 254,87 Sk 1, resp. na Lipovej ul. č. 3 do zoznamu majetku mesta určePrebytok rozp. hosp.
12 986 121,06 Sk ného na prenájom.
– schválilo úpravu platu primátorovi, zástupcovi primá– schválilo výsledky hospodárenia peňažných fondov za tora a hlavnej kontrolórke, resp. vyplatenie odmeny za
rok 2004, ktorých zostatky k 31.12.2004 sú:
obdobie od 1.10.2004 do 31.03.2005.
– rezervný fond
6 527 841,79 Sk
– schválilo vyplatenie ročnej odmeny riaditeľom mest– fond rozvoja bývania
2 105 028,67 Sk ských organizácií vo výške ich mesačného platu.
– sociálny fond
111 425,38 Sk
– schválilo poskytnutie finančného príspevku z fondu
–schválilo rozdelenie čistého prebytku rozpočtového hos- kultúry, vzdelávania a športu pre nasledovných žiadateľov:
podárenia mesta Štúrovo za rok 2004 do rezervného fondu
– ZO ZŤP vozíčkárov č. 99 – na „Športový deň” a na
v hodnote 12 986 121,06 Sk.
„Deň matiek”
2 x 2.000,-Sk
– ďalej schválilo prevod finančných prostriedkov z
– MO Matica slovenská – na podujatia „Deň matiek”,
rezervného fondu do príjmovej časti rozpočtu mesta Štúro- „Po stopách Ľ. Štúra” a „Vlastivedno vedomostná súťaž”
vo na r. 2005 vo výške 3 800 000,– Sk, z toho
1 400 000,– Sk na dotáciu pre MHD Štúrovo
8.000,-Sk
2 200 000,– Sk na ostatné činnosti podľa schváleného
– Súkromná obchodná akadémia – na podporu partnerrozpočtu 2005
skej spolupráce
2.000,-Sk
80 000,– Sk na nákup stoličiek do novej koncertnej siene
– Klub dôchodcov Rozmarinv – na podporu partnerskej
ZUŠ
spolupráce
5.000,-Sk
– uložilo MsÚ zmapovať technický stav budov škôl a škol– Klub dôchodcov Nové storočie – na „Deň matiek”
ských zariadení, zistiť rozsah a finančnú náročnosť opráv a
5.000,-Sk
stanoviť poradie podľa naliehavosti realizácie.
– Zbor Stilla Pectus – na účasť na medzinárodnej súťaži
– uložilo bytovému podniku pripraviť návrh transformá20.000,-Sk
Mestské zastupiteľstva v Štúrove, na svojom riadnom
zasadnutí, dňa 29. marca 2005:
– schválilo poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 3/2002
nasledovným žiadateľom:
Združenie rekreačného volejbalu
10.000,- Sk
Materská škola Družstevný rad
10.000,– Sk
Telovýchovná jednota Dunaj
30.000,– Sk
Kultúrne združenie Štúrovo a okolie
40.000,– Sk
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. post. 10.000,– Sk
ZTP a vozíčkárov organizácia č. 99
20.000,– Sk
Rímsko-katolická cirkev – farnosť
50.000,– Sk
Csemadok Štúrovo
35.000,– Sk
Materská škola Bartókova ul.
10.000,– Sk
Skautský zbor Sv. Imricha
10.000,- Sk
Spevácky zbor Stilla Pectus
20.000,- Sk
Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva 5.000,- Sk
Slovenský skauting 121. zbor ANAVUM
15.000,- Sk
Spolu
265.000,– Sk
Po termíne podané žiadosti budú prejednané v ďalšom
termíne.

Jó bornak kell a cégér
Előző számunk „Februárban történt” c. rovatában többek között tudósítottunk a VI. ebedi borverseny győzteseiről is. „A borverseny egyik résztvevője” afölötti szomorúságának adott levelében hangot, hogy csak az első és
harmadik helyezett nevét említettük. A kritika jogos, ezért

ezúton köszörüljük a csorbát és teszünk említést
Miskovicz András úrról, aki a három aranyérem egyikének
büszke birtokosa. Ezúton gratulálunk neki, kérve elnézését
figyelmetlenségünkért.
(a szerk.)
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Márciusban történt

Stalo sa v marci

1. – Tovább tart a hideg idő, éjszaka -14?C körüli volt a hőmérséklet.
4. – Egész nap sűrűn havazott.
– A városi múzeumban megnyílt Rainerné Istvánffy Gabriella kiállítása.
6. – Kézimunka kiállítás nyílt Barton, a helyi Új Nő Klub rendezésében.
– Esterházy Emlékéremmel tüntette ki Burián László esperest a budapesti Esterházy Emlékbizottság.
– XVI. Borverseny Muzslán. Az abszolút győztes Pathó Árpád lett zöld veltelini borával.
– Furcsa pár – a komáromi Teátrum Színházi Polgári Társulás vendégjátéka a VMK nagytermében.
9. – A városi galériában megnyílt Sulyok Teréz festményeinek
és akvarelljeinek kiállítása. A XX. Balassi Napok nyitórendezvénye.
14.– A XX. Balassi Napok keretében megemlékezés az 184849-es szabadságharcról: koszorúzás az Ady Endre Alapiskolában, majd a Kopjafánál a Fő utcán. Utána ünnepi est a
VMK nagytermében. A műsorban közreműködtek: Juhász
Gyula versmondó, a Szivárvány kórus és a budapesti Hubay
Jenő Zeneiskola fúvószenekara.
16.– Az Esztergom-Párkány Régizene Együttes koncertje a
Liszt Ferenc Művészeti Alapiskolában a felújított koncertterem átadása alkalmából.
17.– Budapesten megnyílt az Utazás 2005 nemzetközi turisztikai és idegenforgalmi kiállítás és vásár, melyen városunk is
bemutatkozott, nevezetességeivel és üdülési lehetőségeivel.
19.– Nyílt napok a Hídőr-házban. A Hídőrök: Monique
Besten és Albert van Veenendaal szívesen láttak minden érdeklődőt egy beszélgetésre és italra, valamint a kiállításuk
megtekintésére.
– MusicFest – műkedvelő zenekarok fesztiválja a VM nagytermében. A Párkányi Ifjúsági Kör (PIK) rendezvénye.
20.– A hirtelen megáradó Garam Bénynél elöntötte a szövetkezeti telep felé vezető utat és több száz hektár termőföldet.
21.– A Dunán árhullám vonult le. A folyó városunknál 560
cm-en tetőzött, majd lassan apadni kezdett.
– Este a rendőrség egy 40 éves hajléktalant igazoltatott, aki
ezen annyira felbőszült, hogy szidalmazni kezdte őket, majd
az egyiküket inzultálta.
– A magyar őstörténet kérdései – Dr. Cúth János előadása
a Csemadok Házban a XX. Balassi Napok keretében.
22.– Illegális fegyvertartásért valamint kábítószer előállításáért
egy 60 éves bényi férfit tartóztatott le a rendőrség.
27.– Štúrovo – Topoľčany 2:2 (1:0) a labdarúgó III. liga nyugati csoportjának tavaszi nyitó fordulójában.
29.– A bujdosó imája – Wass Albert versei Réti Árpád színművész előadásában hangzottak el a Csemadok-házban a XX.
Balassi Napok keretében.

1. – Naďalej trvá studené počasie, v noci bolo okolo -14?C.
4. – Celý deň husto snežilo.
– V mestskom múzeu bola otvorená výstava z malieb
Rainerné Istvánffy Gabriely.
6. – V Brutoch bola otvorená výstava ručných prác
– Esterházyho pamätný výbor vyznamenal dekana László
Buriána Esterházyho pamätnou medailou.
– XVI. súťaž vín v Mužli. Absolútnym víťazom sa stal Árpád
Pathó svojim veltlínskym zeleným.
– Furcsa pár – pohostinné vystúpenie Občianskeho
združenia Teátrum z Komárna.
9. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z malieb Teréza
Sulyoka. Úvodné podujatie XX. Balassiho dní.
14. – V rámci XX. Balassiho dní sa uskutočnil spomienkový
večer na maďarskú revolúciu z roku 1848-49: kladenie vencov na Základnej škole Endre Adyho a pri pomníku na
Hlavnej ulici, potom slávnostný program vo veľkej sále
MsKS. V programe účinkovali: Gyula Juhász, recitátor, spevokol Szivárvány a dychovka Hudobnej školy Jenő
Hubayho z Budapešti.
16. – Koncert Skupiny starej hudby Štúrovo – Ostrihom na
Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta z príležitosti odovzdania obnovenej koncertnej sály.
17. – V Budapešti bola otvorená medzinárodná výstava turistiky a cestovného ruchu „Utazás 2005”, na ktorom sa prezentovalo aj naše mesto svojimi pamätihodnosťami a rekreačnými možnosťami.
19. – Dni otvoreného domu v rezidencii Strážcu mosta.
Strážcovia: Monique Besten a Albert van Veenendaal srdečne očakávali každého záujemca na kus reči a prehliadku
príležitostnej výstavy.
– Music Fest – festival amatérskych hudobných skupín vo
veľkej sále MsKS. Podujatie PIK-u. (Párkányi Ifjúsági Kör).
20. – Rýchla povodňová vlna Hronu pri Bíni zaliala cestu
k družstevnej kolónii. Pod vodu sa dostalo niekoľko sto
hektárov pôdy.
21. – Na Dunaji prešla povodňová vlna. Rieka pri našom meste
kulminovala na úrovni 560 cm, potom hladina začala
pomaly klesať.
– Vo večerných hodinách polícia kontrolovala 40 ročného
bezdomovca, ktorý sa rozzúril, začal im nadávať a jedného
z nich napadol.
– Prednáška Dr. Jánosa Cútha v Dome Csemadoku, v rámci
XX. Balassiho dní.
22. – Za ilegálne držanie zbraní, a výrobu a predaj omamných
látok zatkla polícia 60-ročného muža z Bíne.
27. – Štúrovo – Topoľčany 2:2 (1:0) v úvodnom jarnom kole
futbalovej III. ligy, skupiny Západ.
29. – Básne Alberta Wassa predniesol herec Árpád Réti v Dome
Csemadoku. Podujatie XX. Balassiho dní.

(p.j.)

(p.j.)

Két tekepálya is épül a városban
A Vadas idén 4,9 millió korona ráfordítással, a piac melletti
parkoló tőszomszédságában egy bowling-centrumot hoz létre az
egykor műhelyként, a közelmúltig pedig diszkóként üzemeltetett
épületben. E beruházás a Vadas által nyújtott szolgáltatások bővítését célozza.
Az említett épületben két tekepálya kap helyet, amely a későbbiek folyamán négyre bővíthető. Emellett lesz itt biliárdasztal,
csocsó négy világháló hozzáférhetőséggel rendelkező számítógép
és egy bár. A felhőtlen kikapcsolódást biztosító bowling-centrum
többféle szórakozási lehetőséget nyújt az idelátogató turistának,
másrészt a helyi lakosoknak is felkínálja szolgáltatásait Értesüléseink szerint egy vállalkozó a Comenius utca végén levő benzin-

kúttal szemben – szintén egy tekepálya létesítésén fáradozik.
Számos településen az ifjúság szórakozási lehetőségei erősen
korlátozottak. A pénznyelő automatákkal üzemelő füstös kocsma
és diszkó sokak számára az egyetlen kikapcsolódás. Ezzel szemben a kulturált környezetben történő, testedző tekézés egészséges
és hasznos időtöltés.
Mindent egybevetve a bowling centrum létrehozása jó befektetésnek tűnik. A huzamosabb ideig városunkban tartózkodó
fürdővendég ugyanis a kellemes fürdőzés mellett egyéb kikapcsolódásra, maradandó élményt nyújtó felhőtlen szórakozásra is vágyik.
Oravetz

2005. április
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Bugyács Sándor tárlata az ipolysági Simonyi Galériában

Okleveles emberböngész
Bugyács Sándor párkányi képzőművész és komolytalan fejedelem idén ötvennégy éves. Az ipolysági Simonyi Lajos Galéria három termében pontosan ötvennégy kép kapott helyet. A közel
húsz év birodalomépítő szenvedélyét dokumentáló kiállítás böngészésre sarkallja a látogatót. Bugyács fontos alattvalója a vonal,
hiányt fog közre, vagy hiányt satíroz testté és tájjá. A mozgás a vonal görbülése, szétesése. A létezés a vonal nagyravágyása. A képzeletben felvonallik a táj, s megvonallik az ember. A változatosságában is homogén világ arra keresi a választ, milyen az, ha a vonal emberré fajul? Az első terem talán azt a címet kaphatná: A birodalom hétköznapjai. A kilencvenes évek második felének terméséből válogat. Arc nélküli, hegyes orrú, palástos alakok élik
mindennapjaikat. Egy szürrealista bulvárlap grafikái elevenítik
meg a Bugyács birodalom mozgalmas életét. Az ember csak alak,
fejéből haj helyett korona nő, s a korona ágai a bohócsipka szarvaiként konyulnak mindenfelé. Golfoznak, bicikliznek, labdáznak. Mindig mozgásban vannak a figurák, soha sincsenek egyedül, vagy madarakkal társalognak, vagy a szél rendezi körvonalaikat, vagy a holdból tépik ki fejüket, mégis a magány játékai ezek
a jelenetek. Vándorkirályok, turistabohócok járják a birodalmat.
Ivókutak, teáskannák, bonyolult oszlopok az emlékművek ebben
az országban. Emlékmű az ember is, arctalan tárgy. A vonalakból
kibomló lények a tájak. Arcföldrajz és lélekdomborzat és térsürgölődés egy-egy kép. A második teremben A maszkok színháza
keríti be a szemlélőt. Időben a legkorábbi művek kerültek ide. Az
arcok már fogalmazódnak, de a szemüregek üresek, vagy ablakokként fogadnak be valakit. Az arcok merevek, hiányosak, s ha
maszk van is egy ember kezében, arca még ugyanúgy maszkok rejtélyes semmitmondását őrzi. Maszk a test is, vagy még inkább bábu. Benne bábjátékként zajlik az érzés. Mi villan fel egy alakból,
az teszi őt egyedivé, de máskülönben nincsenek egyéni részletek,
a személyesség apró jegyei. Szerep a jelenlét, álomlények átjáróháza az ember. Még a tájba is álarcok kerülnek, vagy tájba vetett
tárgyak mögé bújik a természet. Kihalt a birodalom, egy alakba
halt bele? A harmadik terem a legvegyesebb technikákban, látásmódban, időben is. Bugyács manapság, a kiállítás tanúsága szerint, a vonal légies nyűge mellé, a szín élvezetes kalodáját is magára vette. Az üres lapba hasító toll-, ceruza-, tusvonás élessége a
tunyán terpeszkedő színes felületekkel tompul. Bonyolultabb
kompozíciókban bukkan fel ismét a bohóckoronás uralkodó, de
most már emberpárrá egészül ki a helyét kereső vándor egy alakja. Megérkezett, vagy csak csapdába esett? Már nem marad papír
fehéren, szétrobbantak a vonalak, színekkel keveredve vázolnak
fel egy történetet. A kívül és belül kergetőzik absztrakt kajánsággal, vagy a geometria szomorúságával. Felismerhető helyszínek
húzzák el a meghittség mézesmadzagját a néző előtt. Tengerpart,
templom, szobabelső, temető. Maszatos grafitvázlat vezet a higgadt, festékkel lefújt felületekig, apró vonások hemzsegéséből
összeálló hangulat irányít a karikatúrát idéző, poénnal kacérkodó
rajzig. A három terem utal különböző egyetemes történetekre is.

Szent György és a sárkány viaskodik egymással ismét, Egy sziklaszerű mégis emberkéz alkotta oszlop, a Bábel tornyát idézi, egy sietve odavetett skiccszerű rajzon mintha Galilei nézne a távcsövébe, de picassós mitikus szarvas állat és egy tákolt trón mellet mintha Dózsa is föltűnne. Da Vinci arcát láthatjuk egy szakállban, a
Csizmás kandúrt egy finom öltözékű macskában, de rugaszkodhatunk vadabbul is olvasmány-, álom- és egyéb érzéki élményeink
felé. Bugyács Sándor eljátszik a pozitív-negatív képpel is, a roncsolt, vagy túl letisztult alakzatokkal, egy felület színével és a viszszájával is. Az arcok vagy körvonalaikban léteznek, vagy éppen
csak a centrum, a száj, az orr, vagy a szemek megrajzolása sejteti
az egészet. Bugyács szívesen bújtatja valami mögé talán leselkedő,
talán bujdosó hőseit, negyed-fél arcok és testek hallgatnak el valamit nyugtalanítóan. A vonal tud magabiztosan kanyarodni, teret szelni magának, de képes tétova szőrszálakként, bogárhemzsegésként kitölteni egy alakot. Az arc kőszürke szobor sima felülete, de egy a kőbe rajzolt vörös profil lehetőséget ad egyénivé vál-

ni. Színesen vagy fekete-fehéren a lelkek ki-beszállnak az alakokból. A figurák talán írásjelek, s a művész nem is rajzol, de megírja a pillanat üzenetét. Egy képére ír is, olvashatatlan, mégis írásnak tűnő sorok kígyóznak a lerajzolt levélpapíron, siklanak az
ember köré, kúsznak az emberre, az írás is kép, az ember is írás.
Napló ez a kiállítás és egy túl közeli ország meghökkentő emlékműveinek gyűjteménye. A birodalom hétköznapjai nem rejtelmesebbek egy pillanatnyi elmélázásnál. Ha tényleg választ keresünk,
csak éppen a kérdés megfogalmazhatatlan, megnyílik a birodalom
és Bugyácsfenség Bugyácskrónikása egy félmosoly és egy félgrimasz mögé csalja a teret, amibe mi is belerajzolhatunk a tekintetünk erejével. A kiállítás május 1-ig volt látható.
Forgács Miklós (Új Szó, 2005. április 16)

V meste sa stavajú dve kolkárne
Termálne kúpalisko Vadaš v bezprostrednej blízkosti parkoviska
pri trhovisku – v budove ktorá v minulosti slúžila ako dielňa
a nedávno ako diskotéka – preinvestovaním 4,9 milióna korún
vybuduje bowlingové centrum. Investícia slúži na rozšírenie
služieb poskytovaných Vadašom. V spomínanej budove budú dve
kolkárne, ktoré sa môžu časom rozšíriť na štyri. Popritom tu bude
biliardový stôl, stolový futbal, štyri počítače s prístupom na internet a jeden bar. Bowlingové centrum na jednej strane poskytne
možnosť zábavy turistom, a na druhej strane tieto služby budú
môcť využiť aj miestni obyvatelia Podľa našich informácií na

konci Komenského ulice, oproti benzínovej čerpacej stanice chce
jeden podnikateľský subjekt tiež zriadiť podobnú kolkáreň.
Možnosti zábavy mladých ľudí sú v mnohých mestách a obciach
obmedzené. Pre mnohých je jediným „relaxom” zadymená krčma
alebo diskotéka s automatmi. Oproti tomu návšteva kolkárne
v kultúrnom prostredí je zdravá a osožná.
Zriadenie bowlingového centra sa zdá byť dobrou investíciou.
Kúpeľní hostia, ktorí prídu do nášho mesta na dlhšiu dobu túžia
aj po inej zábave popri príjemnom kúpaní.
-O- (Preklad: Ági)
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Májové hity v kine Danubius, alebo čo by ste mali určite vidieť
PÁD TRETEJ RÍŠE (Nemecko 2004)
Réžia: Oliver Hirschbiegel, Hrajú: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara,
Corinna Harfouch, Ulrich Matthes
Postava nacistického diktátora Adolfa Hitlera sa vo filmoch objavuje
v mnohých veľmi odlišných podobách. Za všetky spomeňme aspoň jednu,
slávnu karikatúru v podaní Charlieho Chaplina vo filme Diktátor (1940).
Nemecká vojnová dráma nám tentoraz prináša obraz chorého a napoly šialeného Hitlera prežívajúceho posledné dni svojho života vo svojom berlínskom bunkri. Berlín stojí pred konečnou porážkou a do Führerovej samovraždy zostáva už len niekoľko dní . . .
Filmový klub
VLAK ŽIVOTA (Francúzsko-Belgicko-Rumunsko-Holandsko 1998)
Réžia: Radu Mihaileanu, Hrajú: Lionel Abelanski, Clément Harari, Rufus,
Michel Muller, Agathe de la Fontaine
Originálna čierna vojnová tragikomédia o holocauste nám hrôzy a nezmyselnosť vojny priblíži z trochu iného uhla pohľadu, nakoľko jej tvorcovia pri
nakrúcaní vychádzali predovšetkým z tradícií typického židovského humoru.
Obyvatelia jednej zapadnutej židovskej osady sa rozhodnú v roku 1941 uniknúť pred hroziacimi deportáciami tak, že sami vypravia železničný transport,
„vlak života”, smerujúci však nie do koncentračného tábora, ale do zasľúbenej zeme – Palestíny. Zábavný a zároveň dojímavý film rozpráva o veľkom
odhodlaní a neuhasiteľnej túžbe po slobode.
STVORENÍ PRE LÁSKU (Hongkong-Francúzsko 2000)
Réžia a scenár: Wong Kar-wai
Režisér Wong vytvoril krásny, beznádejný, vášnivý príbeh lásky, ktorá
vlastne ani nebola. Ona aj on sú kultivovaní, jemní a plachí, zatlačení do
úzadia svojimi agresívnejšími partnermi, ktorí naviac majú spolu aféru. Toto
spojí oklamaného muža a ženu putom, ktoré bolí, ale neprináša úľavu. Keďže
nechcú byť ako „oni”, zablokujú si cestu k láske svojho života, po ktorej
obaja túžia. „Stvorení pre lásku” nemajú happy end a nie sú filmom, pri ktorom si uľahčene poplačeme, ale ponúka nám koktail emócií, aké z bežnej filmovej produkcie už takmer vyprchali.
Príbeh o mladých pre mladých
O DVE SLABIKY POZADU (Slovensko 2004)
Réžia: Katarína Šulajová, Hrajú: Zuzana Šulajová, Miki Křen, Richard
Stanke

K i n o

–

Hrdinka príbehu, príťažlivá a sympatická študentka výtvarného umenia,
tak ako všetci mladí ľudia ešte presne nevie, čo chce – lieta medzi školou
a prácou v dabingovom štúdiu a v prestávkach hľadá toho pravého. V tomto
hektickom kolotoči si nemá ani čas uvedomiť, že vlastne hľadá samu seba.
Film získal Cenu divákov na 6. MFF v Bratislave.
Hviezdy Oscarovej noci
Oscar za kameru, výpravu, kostýmy, strih a herečku vo vedľajšej ženskej
úlohe – vynikajúcu Austrálčanku Cate Blanchett.
LETEC (USA 2004)
Réžia: Martin Scorsese, Hrajú: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Alec
Baldwin, John C. Reilly, Kate Beckinsale
Režisérska legenda Martin Scorsese (Gangy New Yorku, Taxikár, Farba
peňazí) nám vo svojom najnovšom filme vyrozpráva príbeh nemenej slávnej
legendy, pilota, filmového producenta, milionára a zvodcu, Howarda
Hughesa. Z bohatého a miestami takmer neuveriteľného Hughesovho života
vybral režisér tie najvýraznejšie situácie umožňujúce vytvoriť nezabudnuteľné
a emocionálne silné filmové zábery a scény: leteckú haváriu, pri ktorej
Hughes prišiel takmer o život, jeho vzťah k hollywoodskym hviezdam
Katharine Hepburnovej (Cate Blanchett) a Ave Gardnerovej, nakrúcanie
prvej veľkolepej leteckej scény v dejinách kinematografie, jeho vášnivý vzťah
k lietadlám a k lietaniu. Tento výrazný a excentrický hrdina, perfekcionista
neschopný uspokojiť sa s kompromisom, umiera chorý a osamotený v roku
1976 vo veku necelých 70 rokov.
Oscar za najlepší zahraničný film
VOLANIE MORA (Španielsko-Francúzsko-Taliansko 2004)
Réžia: Alejandro Amenábar, Hrajú: Javier Bardem, Belén Rueda, Lola
Dueňas, Mabel Rivera, Celso Bugallo
Alejandro Amenábar (Tí druhí) tentoraz nakrútil skutočný príbeh Ramona
Sampedra, ktorý strávil polovicu svojho života na lôžku ochrnutý na celom
tele s výnimkou hlavy. Väčšinu tohto času sa usiloval o to, aby smel dobrovoľne – a legálne – umrieť. Život je právo, nie povinnosť. Spolu so zápasom
o právo na milosrdnú smrť sledujeme komplikované vzťahy hlavného hrdinu
so ženami, ktoré zaujímajú hlavné miesto v príbehu. Sentimentality zbavený
film sa nesnaží diváka stoj čo stoj získať pre podporu eutanázie.
Z Ramonovho príbehu je naopak zrejmé, že každá ľudská cesta k smrti je
natoľko jedinečná, že pre všetkých ani nemôžu platiť rovnaké pravidlá.
To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

M o z i

Danubius
Máj 2005 május

1.
3.-4.
5.-6.
7.-8.
10.
11.
12.-13.
14.-15.
17.
18.
19.-20.
21.-22.
24.
25.-26.
27.-29
31.5-1.6

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete
Snowborďáci (Vojta Kotek,Jiří Mádl, Ester Geislerová, Lucie Vondráčková)
Na dotyk (Julia Roberts, Nathalie Portman, Jude Law)
Milenci a vrazi (Jiří Lagmajer, Ondřej Vetchý, Zlata Adamovská, Veronika Žilková)
Pád tretej ríše (Alexandra Maria Lara, Christian Redl, Bruno Ganz)
Filmový klub: Vlak života (Lionel Abelanski, Clément Harari, Rufus)
Vzbura vo väznici Carandiru (Luiz Carlos Vasconcelos, Milton Goncalves)
RAY (Jamie Foxx, Kerry Washington)
Hrdinovia z ríše Gaya (animovaný film) – detské predstavenie, o 18.00 h.
Volanie mora (Javier Bardem, Lola Dueňas)
Dve slabiky pozadu (Zuzana Šulajová, Miki Křen, Richard Stanke, Matej Landl)
Nenávisť (Sarah Michelle Gellar, Jason Behr, William Mapother)
Letec – Aviátor (Leonardo DiCaprio, Cate Blanchet, Kate Beckinsale, Adam Scott)
Filmový klub: Stvorený na lásku (Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai)
Team America: Svetový policajt (bábkový akčný)
Kruh 2 (Naomi Wats, Sissy Spacek, Simon Baker)
Miss špeciálny agent 2: Krásna a nebezpečná (Sandra Bullock, R. King, W. Shatner)

Avízo na jún – Júniusi előzetes:
Cesta okolo sveta za 80 dní, Constantine, Cumlikátor, Star wars: Epizóda II: Pomsta sithov
Zmena programu vyhradená!!!
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DEŇ DETÍ – GYERMEKNAP – 1. jún 2005
Organizátor/rendező: MsKS/VMK – Miesto/Helyszín: TK Vadaš/Vadas fürdő
A Nánai Csemadok ASZ mellett működő
DÖRMÖGŐ Hagyományőrző Gyermekcsoport
meghirdeti

III. NÁNAI ALKOTÓTÁBORÁT
2005. augusztus 1-5 között.

Tevékenységek: hagyományos népi játékok és dísztárgyak készítése természetes anyagokból, szövés, agyagozás,
kötélverés, csomózás, gyertyakészítés, virágkötészet,
szalmafonás, üvegékszer-készítés, népi játékok, íjászat.
Várjuk a 6-15 éves életkorú jelentkezőket a nánai
községi hivatalban 2005. június 15-ig.
Részvételi díj: 600,-Sk, amely magába foglalja a
hazavihető alkotásokat és az ebédet.
Minden érdeklődőt várunk!
• Peniaze v hotovosti do 24 hod. – mesačné splátky –
obchodné miesto, Hlavná č. 62 pri pošte. Tel. 0905/146577,
0908/080263.
• Készpénz kölcsön 24 órán belül. Párkány, Fő utca 62 (a
posta mellett) Tel. 0905/146577, 0908/080263.
• Predám 2 sväté obrazy, vyšívané, gobelin, stroj na obťahovanie gombíkov, šijací stroj „SINGER”, trojdieľne skrine. Tel:
752 2730 (od 17.00 – do 19.00).
• Prenajmeme administratívne nebytové priestory v Štúrove,
Športová 1, 180m2 , aj po častiach. Kontakt: 02/5061 2515,
SzenkoE@ba.zse.sk
• Dám do prenájmu byt 3+1 v Štúrove, cena dohodou.

Megtört szívvel mondunk
köszönetet minden kedves
rokonnak, munkatársnak, lakótársnak és mindazoknak, akik elkísérték
utolsó útjára a párkányi temetőbe
TÓTH VILMOST
és részvétükkel, koszorúikkal,
virágaikkal, vigasztaló
szavaikkal próbálták
enyhíteni mély fájdalmunkat
A gyászoló család

Mély fájdalommal és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
május 20-án, halálának
második évfordulóján
GARAI SÁNDORRA
(Párkány)
Akik szerették,
imádkozzanak érte.
Szerettei

Egy délután Levente Péterrel
2005. március 22-én a párkányi Liszt Ferenc Művészeti
Alapiskolában rövid látogatást tett Levente Péter színművész.
A mai középső korosztály gyermekkorának nagy játékmestere
és szórakoztatója főleg a MTV sikeres gyermekműsorai (Zsebtévé, Égből pottyant mesék, stb.) által lett országosan ismert,
elismert és közkedvelt. A gyermekkori emlékeket felidéző,
szellemes bemutatkozás után a művész egy vidám mesét rögtönzött az iskola diákjaival közösen. A kitörő nevetések közepette az egyszerű, ám hatásos történetben többször is elhangzottak az élet örökérvényű igazságai. Ezt követően Levente Péter a zeneiskola és az Ady Endre Alapiskola néhány pedagógusával folytatott kötetlen hangú beszélgetést. Egy nyitott, tabukat nem ismerő és bizalmat sugalló ember benyomását keltette a jelenlévőkben. A színművész az egybegyűltektől a reá jellemző módon búcsúzott el: „Véget ért a móka mára, zárul Miki mókatára...”
(c)

Tel.: 0905/431 876.
• 2 vagy 3 szoba hosszú távra kiadó. Tel.:0905/233685
• Csinos hölgyeket keresek konzum munkára Ausztriába.
Korrekt feltételek: 1.500 Euro/hó. Tel.:0036/70/2570556.
• Odstúpim 4-árovú záhradu s peknou drevenou chatkou
4,5x 4 metre, z tatranského profilu, s náraďovňou, na okraji
mesta. Ideálne pre rybárov a záhradkárov. 0309/660548.
• Predám rok používanú registračnú pokladnicu RURO
1000T. Tel.: 0907/726880.
• Eladó családi ház Szalkán 4 szoba összkomfort, nagy kert
és gazdasági épületek. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0915/602052.

Ďakujeme celej rodine, priateľom
a známym, ktorí dňa 23.2.2005
odprevadili na poslednú cestu
môjho drahého manžela, otca
a starého otca
ARPÁDA MIKUŠA
Ďakujeme za kvetinové dary
a spolucítenie.
Manželka s rodinou

Dňa 1.5.2005 uplynul rok, čo nás
náhle navždy opustil milovaný
otec, syn, brat a starý otec
MUDr. Dušan KARTÍK
S láskou spomíname.
Dcéra Monika a smútiaca rodina
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Detský, jazykový tábor na Homôlke

Slovenská poisťovňa
Agentúrna kancelária – Csenger Árpád
Tel: 036/7511 220
Mobil: 0903/238 219
Hľadáme spolupracovníkov
Výhodné platové podmienky – podľa
produkcie
Informácie v agentúrnej kancelárii – Štúrovo,
Sv. Štefana 1 (oproti reštaurácie Miratti)
Munkatársakat keresünk
Előnyös fizetési feltételek – teljesítmény szerint
Információk az ügynökség irodájában –
Párkány, Szent István u. 1
(a Miratti vendéglővel átellenben)

Jazyková škola „Clue to English” a Mgr.Katarína
Tungliová organizuje v dňoch 23-31. júla 2005
detský jazykový tábor pre deti od 7 do 15 rokov.
Deti prežijú nezabudnuteľné zážitky uprostred
malebnej prírody na rozmedzí Strážovských
vrchov a Bielych Karpát.
Program detí bude zameraný na výuku anglického jazyka
a konverzáciu. Voľný čas detí bude vyplnený veľmi
rôznorode. Deti sa budú venovať športu a umeleckej
činnosti ako napríklad kresleniu, spievaniu a tancovaniu.
Čaká ich množstvo súťaží, výletov a príjemných
zážitkov. Deti budú mať stravu päť krát denne a
zabezpečený pitný režim. Počas deviatich dní sa deťom
budú venovať skúsení pedagógovia. Už teraz sa snažia
deťom urobiť program, ktorí ich obohatí nielen po
duševnej stránke, ale aj fyzickej.
Hlavným cieľom je ukázať deťom, že voľný čas sa dá
veľmi príjemne a zmysluplne využiť
aj v čase letných prázdnin.
Cena pobytu s dopravou a
celodennou stravou je 3.900Sk.
Viac informácií sa môžete dozvedieť na
tel.č.: 0905 584 989 alebo na www.kate.szm.sk
alebo napísať na adresu: kate@szm.sk
Tešíme sa na všetkých!

9 Ingyenes regisztráció
9 Registrácia zdarma
9 Ajándék
9 Darček
9 Malý vzorkový balíček
9 Kis mintacsomag

Výmena fliaš propán-bután plynu
– 2 kg, 10kg a 33kg
Najlacnejšie u nás!
FIREX – Balassiho 43, Štúrovo
Garantovaná tlaková skúška!

ŠPORT
Hlavná 34 , Tel.: 036/7511 227

Propán-bután gázpalack CSERE
– 2 kg, 10 kg, 33 kg.
Nálunk a legolcsóbban!
FIREX – Balassi utca 43, Párkány
Garantált nyomáspróba!
A Niszler vendéglő utcájában

FIRMA TESZÁR
Pracujete a nemáte v čom,
My vám pomôžeme v tom!
Výroba pracovných odevov a
zabezpečenie pracovnej obuvy
Lipová č. 8, Štúrovo
Tel: 0907/753 420, 0905/491 379
Pondelok – Piatok 7.30 – 16.00

A párkányi Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola igazgatósága (Štúrovo, Adyho 9)
könyvelőt keres 2005 júliusi belépéssel.
Feltételek: min. középiskolai közgazd. végzettség
kettős könyvelés ismerete
magyar – szlovák nyelvtudás
számítógépkezelés
min. 3 év gyakorlat
Jelentkezési határidő: 2005. május 15.
Információk: 036/7511131
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Wüstenrot stavebná poisťovňa:
Stavebný úver:
• od 25 tis. do 3 mil. Sk
• úroková sadzba od 3% p.a.
• ochrana Vašich vkladov až do 40násobku priemernej mesačnej mzdy

Bezúčelový spotrebný úver:
• od 5 tis. do 150 tis. Sk
• úroková sadzba už od 5%
• bez ručenia

Hypotekárny úver do výšky 100% hodnoty založenej nehnuteľnosti
– doba splatnosti 20 rokov – výhodná úroková sadzba

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

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

V prípade záujmu sa informujte u Vášho finančného poradcu:
Ing. Karol Meliška, Hlavná 2 – VÚB, a.s., 1. poschodie č. dverí 207.
Prac. doba: 8.00-12.00, 14.30-16.30 hod., Tel.: 036/7523717, 0905/837794

Vchod zo Sobieskeho ulice

ENERGY v Štúrove ponúka:
• meranie energetických dráh a určovanie vhodnosti ENERGY
prípravkov prístrojom SUPERTRONIK
• odborné konzultácie o využívaní regeneračných prípravkov
ENERGY na detoxikáciu a harmonizáciu organizmu
• analýza osobnosti na základe dátumu narodenia

ENERGY Párkányban
• energiapályák mérése és a leghatékonyabb termékek kiválasztása SUPERTRONIK készülékkel
• szaktanácsadás a szervezet méregtelenítésére és regenerálására
• személyiségelemezés születési dátum alapján

MARIMEX sk
BAZÉNY A PRÍSLUŠENSTVO –
VÍRIVÉ VANE – SAUNY
Predaj, montáž, údržba, záručný a pozáručný servis
(aj na splátky)

Mgr. Melisková Andrea
937 01 Ž
ž eliezovce, Hviezdoslavova 51
tel: 0905/343 513 , 0907/115 005

Príjemné chudnutie – doplnky výživy na ochranu Vášho zdravia
výrobky HERBALIFE
Jóízű fogyókúra – táplálék kiegészítők az Ön egészségének megóvására
HERBALIFE termékek

E-mail: meliska@naex.sk www.marimex.sk

Tel: 036/7511 155, 0904/407 320

Penzión Kormos

Záhradkárstvo – Kertészet

Štúrovo, Komenského 8

SMARAGD
OVOCNÉ STROMY,
OKRASNÉ DREVINY,
LETNIČKY
postreky, záhradkárske potreby,
osivá, kŕmne zmesy
G Y Ü M Ö L C S F Á K , DÍSZFÁK,
EGYNYÁRI VIRÁGOK
örökzöldek, permetek,
vetőmagok, kertészbolt, tápok
Tel: 036/759-70-53 Mobil: 0905/357-281
Simon Ferenc, Madáchova 113,
943 60 Nána
Otváracia doba – Nyitvatartás: Po/H – So/Szo: 800 – 1800, Ne/V: 800 – 1200

Teherfuvarozást vállalok Citroen Jumper-rel
(külföldre is) – 2 tonnáig
Tel.: 0905/357 281

Prijmeme
KUCHÁRKU
na letnú sezónu

0905/513 732
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
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Dlhodobo najnižšie ceny! – Tartósan alacsony árak!
Q U I C K

TAXI

0908 759 166
0910 315 909

Jediná akreditovaná taxislužba v Štúrove!

NON
STOP

Az egyetlen bejegyzett taxi-szolgáltatás Párkányban

– Klimatizované vozidlá
– Klimatizált autók
e
– Minimálna čakacia doba
t
– Minimális várakozási idő
i
rž
t
e
– Mikrobus na objednávku – aj do zahraničia
r
n
ba – Mikrobusz megrendelésre – külföldre is
nep
á
j
n
Mesto: 30-60.– Sk
í
á
Városon belül: 30-60.– korona
od
ór
Mimo mesta: 9.-Sk/km
24 h nap 24
Városon kívül: 9.– korona/km
Letiská za akciové ceny!
A
Reptéri fuvarok akciós áron!
Ne pazarolja előfizetett perceit,
Nemíňajte si predplatené minúty, zazvoňte nám,
csengessen ránk, és mi visszahívjuk!
a my Vám zavoláme naspäť.

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
– 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

GAMEX – Štúrovo

Klampiarstvo Svodín

Információ és rendelés a 7510 950 és a 0908/389 990 telefonszámon

Predaj – výroba – montáž
Ohýbanie 1-6 m profilov
Predaj a montáž ľahkej
strešnej kritiny STAMINA
už od 230.- Sk/m2

MŰANYAG ABLAKOK,
AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

Tel/Fax: 036/759 4074
Mobil: 0910/950 344

R E L A X

B A R

943 01 Štúrovo
Hlavná 62B
Mobil: 0907 503 210

SAUNA – SOLÁRIUM

2005. április
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425
Ha most újítja fel konyháját, nálunk bő válasz tékban, akciós áron vásárolhatja meg minden
szükséges konyhai berendezését!
beépíthető konyhagépek és háztartási
eszközök rendkívül előnyös áron!

Sklokeramická varná
doska AKM 950

Samostatná rúra
AKP 239

.0
9
9
11.

90.-

15.9

 Elektronické ovládanie
 Teplovzdušná
 Zadná stena katalytická
 Dvojité sklo dverí
(pre nerez verziu zrkadlové)

Autosalon Hencz

 4 varné platne Quickstar
 dotykové ovládanie

VASKERESKEDÉS
ŽELEZIARSTVO

Komenského 141, Štúrovo
Tel: 036/7523974, 0907/226388
Emisné kontroly
benzin a diesel
Emissziós zöldkártya

.0
9
9
12.

90.-

18.9

Komenského 22,
943 01 Štúrovo,
tel.: 036/ 752 20 80
Kerti grillek többféle kivitelben
1.480.–

1.280.651.–

·

kompletná príprava vozidiel
na STK

451.1.177.–

977.-

868.–

668.-

·

geometria

·

zmeranie a kontrola bŕzd
na skúšobni

·

Oprava všetkých typov
vozidiel

Permetezők
4,5 l 130.- Sk
7 l
571.- Sk

AKCIA!!!
Nový model LADA
Lada NIVA
Chevrolet NIVA

od 279.900.- Sk
od 359.900.- Sk
od 499.900.- Sk

Kultivátor – 388.- Sk
Kerti szerszámait és eszközeit vásárolja nálunk
– a lehető legkedvezőbb áron!
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Štúrovo a okolie

COCHER

ELEKTRO

Zastrihovače
na vlasy zn. ETA,
PHILIPS, BRAUN

Párkány és Vidéke

AGROMIX – Š & Š
Komenského 4, Štúrovo
Nálunk a minőség számít, nem a mennyiség!
U nás je kvalita dôležitejšia, ako množstvo!
Otváracia doba:
Pondelok-Piatok: 8,00-16,00
Sobota:
8,00-12,00

Epilátory zn.
PHILIPS, BRAUN

apríl 2005

Nyitvatartás:
Hétfő– Péntek: 8,00-16,00
Szombat:
8,00-12,00

Predaj kŕmnych zmesí, koncentrátov a premixov
Tápok, sűrítmények, premixek

Akcia! – Akció!
kŕmne zmesi pre psov a mačky – kutya- és macskatápok
MANCS konzerv 1200 gr 38.MANCS húscsemege 1,5 kg 43.TOPDOG gran. 10 kg 195.DOGEX junior 10 kg 326.-, 20 kg 607.PURINA LAMB AND RICE 15 kg 883.-

Sk
–
.
99
4
d
o

– Sk
.
9
9
8
d
o

BEKKER pást. 200 gr 13.CICAMIX gran. 1 kg 39.EXCLUSIV CAT gran 1 kg 46.-

Na území bývalého Mliekospol-u
A volt tejgyár udvarában

Tel: 0915/038456

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN – ZELKOV
Výkupňa ŠTÚROVO, Sládkovičova ul. (areál bývalej Agroprefy) Tel.: 0905/718-055

Vykupujeme:
 meď
65–85 Sk
 hliník
32–48 Sk
 nerez
32–43 Sk
 oceľový šrot podľa množstva
a kvality
 mosadz 32–45 Sk

V O S TI ! ! !
O
T
O
H
V
E
M
Í
T
Naše
P LA
výkupne Vás
okrem Štúrova
čakajú na nasledovných miestach:

B á t o r o v é K o s i h y , Mlynská 619, Tel.: 035/779-7551
P o h r o n s k ý R u s k o v , Hlavná 83/A, Tel.: 0905/251-095
Ž e l i e z o v c e , Železničná 15, Tel.: 0903/940-945
Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

