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GAMEX – Štúrovo
kompletná tieniaca technika

informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990

ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU ČALÚNENIE DVERÍ ŽALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne

látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY,

TESNENIE OKIEN A DVERÍ, SIEŤKY PROTI HMYZU,

MAĽOVANIE bytov, natieranie okien a dverí

ééss  VViiddéékkeeaa  ookkoolliiee
PPáárrkkáánnyyŠŠttúúrroovvoo

Május 14-én ünnepélyes külsőségek között került sor a für-
dő új létesítményeinek átadására. A bowling-centrum, a 350
férőhelyes parkoló, az egész évben üzemelő ülőmedence és a
volt laktanya területén – hat épület átalakításával – létrehozott
42 lakosztály a fürdővendégek kényelmét szolgálják és emelik
a fürdő nyújtotta szolgáltatások színvonalát .

Gyetven Miklós, a Vadas igazgatója bevezetőjében röviden
vázolta a Vadas idei 82 millió korona értékű beruházási cso-
magtervét és megköszönte a közreműködést mindazoknak,
akik valamilyen formában hozzájárultak a beruházások meg-
valósításához. Konkrétan a hitelt folyósító Dexia és OTP ban-
koknak, a kivitelező cégeknek és nem utolsó sorban a városi
képviselőknek, akiknek volt bátorságuk megszavazni a 85
millió koronás hitelfelvételt. 

Az idei már a negyedik figyelemre méltó fejlesztés a fürdő
életében. 2002-ben egységes büfékkel és egy pezsgőmedencé-
vel lett gazdagabb a Vadas, két éve épült a Thermal szálló, ta-
valy a Lagúna hullámmedence, idén pedig a felsorolt négy lé-
tesítmény. 2004-ben a hullámmedence üzembe helyezésével
érezhetővé vált a fürdő iránti fokozottabb érdeklődés. Volt
olyan hétvége, amikor 12 ezer látogatót kellett kiszolgálni és
ilyen tömegnél komoly parkolási gondokkal szembesült a vá-
ros. A központi autóbuszmegálló mögött ezért került sor az új

parkoló kialakítására, amelynek egy részét télen korcsolyapá-
lyaként is lehet hasznosítani. Az új parkolónak köszönhetően
450-ről 800-ra nőtt a parkolási helyek száma közvetlenül a
fürdő tőszomszédságában. 

(folytatás a 2. oldalon)

14. mája slávnostne odovzdali do užívania nové zariadenia
kúpaliska. Bowlingové centrum, nové parkovisko s kapacitou
350 miest, počas celého roka prevádzkovaný sedací bazén a 42
apartmánov zriadených v šiestych budovách bývalých kasární

budú slúžiť pohode návštevníkov a zvyšovaniu úrovne ponúka-
ných služieb.

V úvode Ing. Mikuláš Gyetven, riaditeľ Vadašu v krátkosti in-
formoval o tohoročnom 82– miliónovom investičnom balíku
a poďakoval sa všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri realizácii
investícií. Konkrétne bankám Dexia a OTP, ktoré poskytli úver,
dodávateľským subjektom a v neposlednom rade mestským po-
slancom, ktorí mali odvahu odsúhlasiť 85– miliónový úver.
Tohtoročný balík je štvrtou pozoruhodnou investíciou v živote
Vadašu. V roku 2002 boli realizované jednotné bufety a vírivý
bazén, pred dvomi rokmi postavili Hotel Thermal, vlani bazén
Lagúna s vlnobitím, a tohto roku spomínané štyri zariadenia.
V roku 2004 pocítili nárast záujmu vďaka bazénu s vlnobitím.
Bol taký víkend, kedy bolo potrebné obslúžiť 12000 hostí, a pri
tomto počte sa prejavili problémy s parkovaním. Preto sa pristú-
pilo k výstavbe parkoviska v priestore za centrálnou autobuso-
vou stanicou, ktorého časť v zimných mesiacoch je možné vyu-
žiť ako klzisko. Vďaka novému parkovisku vzrástla kapacita par-
kovania v bezprostrednej blízkosti termálneho kúpaliska zo 450
na 800 miest. 

(pokračovanie na 2. strane)

Átadták a Vadas új létesítményeit

Odovzdali nové zariadenia kúpaliska
Gyetven Miklós és Farkas Iván átadják a bowling-centrumot

Bowling-centrum
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A szolgáltatások skálájának bővítését célozza a bowling–
centrum és az ülőmedence. Az ülőmedencét egy kis folyosó
fogja összekötni a fedett uszodával és a 36 fokos víznek kö-
szönhetően egész évben látogatható lesz. A csaknem ötmillió
korona ráfordítással készült bowling-centrum az egykori szol-
gáltató vállalat lakatosműhelyében kapott helyet. Az ízlésesen
kialakított csarnokban két modern önműködő tekepálya
(amely még a nyár folyamán további kettővel bővül), négy vi-
lágháló hozzáférhetőséggel rendelkező számítógép, egy biliárd-
asztal, darts, asztali foci, gyereksarok és egy bár várja a kikap-
csolódásra vágyó vendégeket.

A volt laktanya területén kialakított összesen 42 háromcsilla-
gos lakosztály 120 ággyal várja a vendégeket, szükség esetén a
lakosztályok 24 pótággyal bővíthetők. Épületenként négyszer
kétágyas és háromszor négyágyas lakosztályokról van szó.

Gyetven Miklós tájékoztatása szerint a város tulajdonába ke-
rült laktanya tulajdonlapját csupán decemberben kapták kéz-
hez, így rendkívül rövid idő állt rendelkezésre az engedélyezé-
sek elintézésére, az épületek átalakítására és az üzemeltetésük-
höz szükséges közművek kivitelezésére. Így az idei beruházáso-
kat esetenként csak rendkívüli erőfeszítések árán, nem egészen
fél év alatt sikerült megvalósítaniuk. Az új létesítmények meg-
tekintése után a fürdő vezetése kultúrműsorral tarkított foga-
dást adott a mintegy 160 meghívott vendég tiszteletére.

Oravetz  (Foto: Himmler)

Bowlingové centrum a sedací bazén rozširujú paletu po-
núkaných služieb. Sedací bazén bude s krytou plavárňou
spojený chodbičkou a vďaka 36-stupňovej vode ho budú
môcť navštevovať počas celého roka. Bowlingové centrum
realizované za takmer päť miliónov korún je umiestnené
v zámočníckej dielni bývalých komunálnych služieb. Vo
vkusne zariadenej hale čakajú zábavychtivých návštevní-
kov dve automatické dráhy (ktoré sa ešte počas leta rozší-
ria o ďalšie dve), štyri počítače s pripojením na internet, bi-
liardový stôl, darts, stolný futbal, detský kútik a bar.

42 trojhviezdičkových apartmánov s kapacitou 120 po-
stelí zriadených v bývalých kasárňach sa môže rozšíriť o 24
prísteliek. Jedná sa o štyri dvojposteľové a tri štvorposteľo-
vé apartmány v každej budove. Podľa slov Mikuláša Gyet-
vena list vlastníctva bývalých kasární obdržali až v decem-
bri, čím sa skrátila doba, ktorá bola k dispozícii na vyba-
venie povolení, prestavbu budov a výstavbu inžinierskych
sietí. Takže tohtoročnú investíciu sa im podarilo realizovať
v priebehu necelého pol roka, často za mimoriadneho úsi-
lia. Po prehliadke nových zariadení vedenie Vadašu zorga-
nizovalo kultúrny program a recepciu pre 160 pozvaných
hostí.

-O- (Preklad: Ági) 
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Május 14-én a martosi Feszty Árpád Művelődési Parkban ti-
zedik alkalommal került megrendezésre az Pünkösdi Országos
Népművészeti Fesztivál, s ennek keretében a hagyományos gu-
lyásfőző versenyt. Városun-
kat a gimnázium Old Boys
csapata képviselte. A csapat
már kora reggel nagy kedv-
vel készülődött a versenyre.
Megérkezésünk után felállí-
tottuk a sátrat, kitűztük rá a
város zászlaját és nekilát-
tunk a főzésnek. Nemsoká-
ra már rotyogott is a gulyás
a kondérban. Közben kém-
leltük a szomszéd csapatok-
kal, de ügyeltünk is arra,
hogy a „jó gulyás” titkait el
ne áruljuk. Dél körül meg-
látogatott bennünket Ján
Oravec polgármester is, aki
elismerését fejezte ki csapa-
tunk összmunkájáról. 

A szakavatott zsűritagok,
köztük egyik csapattagunk,
Bobor János alaposan vé-
gigkóstolták a főztöket. A
tizenkét ringbe szálló csapat közül a tisztes hatodik helyet fog-
lalhattuk el. Igaz, hogy ennél már jobb eredményt is elértünk,
mégis úgy gondoljuk, hogy nem vallottunk szégyent főztünk-
kel, mert azt bizony mindenki dicsérte. A Szent Orbán-napi
garamkövesdi megmérettetésen pedig a bíráló bizottság a mi
bográcsételünket tartotta a legjobbnak.

Kép és szöveg: BJ

Martosi trakta Gulášový víkend
14. mája v rámci 10. celoštátneho festivalu ľudového

umenia v Martovciach sa uskutočnila tradičná súťaž vo va-
rení guláša. Naše mesto reprezentoval Old Boys team gy-

mnázia. Družstvo sa už od
skorého rána s radosťou
chystalo na súťaž. Po prí-
chode sme postavili stan,
na ktorý sme vztýčili vlaj-
ku mesta a hneď sme sa
pustili do varenia. Oned-
lho už v kotlíku bublal gu-
láš. Pritom sme sa zozná-
mili aj so susednými druž-
stvami, ale tajomstvo
„dobrého guláša” sme im
neprezradili. Na obed nás
navštívil aj náš primátor,
Ján Oravec, ktorý vyjadril
svoj obdiv k súhre nášho
družstva. Odborná porota,
ktorej členom bol aj Ján
Bobor, člen nášho druž-
stva, ochutnala všetky gu-
láše prihlásené do súťaže.
Naše družstvo sa umiestni-
lo na peknom šiestom

mieste z celkového počtu 12 zúčastnených teamov. Je prav-
da, že sme sa už umiestnili aj na lepších miestach, no napri-
ek tomu sme sa nezahanbili, lebo náš guláš sa ľúbil každé-
mu. Na deň Svätého Urbana v Kamenici sme nemali konku-
renciu, naša strava suverénne zvíťazila.

Text a foto: BJ
(Preklad: Piačeková)

A csapattagok: Nyitrai László, Peter Kolrus, 
Antal Béla, Tóth László és Bobor János. 

József Attila emlékműsor
A József Attila Emlékév kapcsán, de főleg a költői életmű

előtti tiszteletadás okán május 30-án a Párkány és Vidéke
Kulturális Társulás Balassi Klubja méltó emlékestet szerve-
zett a párkányi Thermal Szálló konferenciatermében. Szép
számú közönség előtt Gál Tamás színművész és Zsapka Atti-
la, a Korzár együttes muzsikusa József Attila verseiből össze-
állított zenés-irodalmi műsorral tisztelgett a költő előtt. Mű-
soruk a hányatott sorsú nagy magyar poéta költői értékeit
mutatta fel, egy sajátos zenei világ ötvözésével.

A két felvidéki előadóművész tisztelgése a költő életműve
előtt, bizonyára sokakat késztet majd arra, hogy sűrűbben
emeljék le József Attila verseskötetét otthoni könyvespol-
cukról.

-O- (Foto: Pathó Béla)

Magyarországon elsőként becsületkasszás terjesztőhálózatot
hozott létre a Komárom-Esztergom megyében és az Ister-
Granum Eurorégióban megjelenő Hídlap című napilap szer-
kesztősége. A hálózat részeként elsőként Esztergom belvárosá-
ban és a Mária-Valéria hídnál öt helyen, forgalmas csomó-
pontoknál helyeztek ki becsületkasszás újságelosztókat. 

A Nyugat-Európában elterjedt terjesztési módszert Magyar-
országon elsőként a Szlovákiában is kapható Hídlap vette át.

További újdonság, hogy a közeljövőben Párkányban is felállí-
tanak néhány becsületkasszát, így egyszerre két városban, két
országban oldják meg ezen a sajátos módon is a helyi, magyar
nyelvű újság terjesztését. A heti ötször, napi kétezer példány-
ban megjelenő napilap ára a becsületkasszás terjesztéskor 50
forint, de továbbra is kapható a Hídlap az utcai árusoknál és
az eddigiekhez hasonlóan előfizetésre is mód van.

(Esztergom város önkormányzatának közleménye)

Becsületkasszás terjesztőhálózatot indított a Hídlap 

Gál Tamás és Zsapka Attila
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O poldruha alebo o dva roky sa môže uskutočniť donedáv-
na iba v snoch figurujúca predstava nákladnej kompy v ob-
lasti Štúrova. Iniciátor investície, dôležitej z hľadiska rozvo-
ja regiónu, mesto Ostrihom a Kolpingova spoločnosť sa usi-
lujú o založenie konzorcia, ktoré v záujme realizácie plánu
požiada o podporu zo zdrojov únie v rámci programu Inter-
reg III/A. V prípade pozitívneho výsledku by mohla náklad-
ná kompa odštartovať v priebehu šiestich mesiacov, tvrdí
Ľudovít Klestinec, generálny riaditeľ firmy Klevitrans. V bu-
dúcom štúrovskom prístave o rozlohe troch hektárov už ni-
ekoľko mesiacov prebiehajú prípravné práce, doteraz odviez-
li 100 tisíc m3 zeminy. Celá investícia – štúrovský a ostri-
homský prístav, plánovaný na miesto bývalej nakládky uh-
lia, respektíve nákladná kompa o hmotnosti 500 ton v hod-
note jedného milióna eur – by stála približne 4 milióny eur.
Analýzy potvrdzujú, že od konca roku 2005 by z priemysel-
ného parku centra euroregiónu je požiadavka na prepravu
cca 20.000 ton tovaru mesačne cez Dunaj. Predpokladá sa,
že nákladná kompa indukuje zvýšenie tohto množstva na
26.000 ton. 

Pracovná skupina, zaoberajúca sa plánmi nákladnej kom-
py medzi Štúrovom a Ostrihom, zasadala na ostrihomskej

radnici po tretí krát v minulom mesiaci. Práce spojené s prí-
pravou plánov nákladnej kompy sú financované z 10-milió-
noveho grantu zo zdrojov malých projektov Európskej únie
Phare-CBC, ktoré získalo mesto Ostrihom na projekt „Navi-
gare necesse est”. Projekty budú hotové uprostred leta, po-
voľovacie konanie sa uzatvorí tiež do konca platnosti pro-
gramu. Pripravuje sa aj hospodársko – sociologická štúdia
o predpokladaných vplyvoch prevádzky kompy. Prvou té-
mou pravidelne zasadajúcej pracovnej skupiny bolo pláno-
vacie prostredie investície. Odborníci analyzovali akým spô-
sobom sa kompa, posilňujúca vzťahy medzi dvomi brehmi
Dunaja, stáva súčasťou regionálnych predstáv a národného
rozvojového programu. Na druhom stretnutí sa rokovalo
o dopravných a logistických problémoch, a o úlohách ná-
kladnej kompy v regióne. Na poslednom ostrihomskom
workshope jednali o financovaní a prevádzke logistického
pásma, ktoré sa vytvára okolo investície.

Ocskay Gyula, organizátor programu povedal, že povedľa
veľkých tém sa pracovná skupina zaoberá aj takými podrob-
nosťami, ako príprava štvorjazyčnej mapy, obsahujúcej do-
kumenty nákladnej kompy pre odborníkov.

-cz– (Preklad: Ági) 

Miestna organizácia SMK sa 23. mája rozhodla o kandidá-
toch do jesenných volieb do VÚC. Budú to László Fekete a
Dénes Kuklis. Definitívne rozhodnutie bude úlohou okresnej
konferencie SMK, ktorú zvolali na 25. júna. Pre kandidátov
celoštátny výbor kládol nasledovné podmienky:

– dotyčná osoba do 25. júna musí dokladovať svoju bez-
úhonnosť

– má potvrdiť čestným prehlásením, že v predchádzajúcom
režime nebol agentom tajnej polície a žiadnym spôsobom
nespolupracoval s bývalou štátnou bezpečnosťou

– má dať čestné prehlásenie o tom, že jeho profesná čin-
nosť v žiadnom prípade nebude brániť výkonu poslaneckej
činnosti. Členská schôdza delegovala na okresnú konferen-

ciu štátneho tajomníka, Lászlóa Szigetiho, Mikuláša Gyetve-
na a ďalších päť delegátov: Mihálya Dávida, Zoltána Csep-
regiho, Gábora Karakána, Lászlóa Kormosa a Dénesa Kukli-
sa.

László Fekete, poslanec VÚC v Nitre informoval prítom-
ných o tom, že prvé kolo konkurzu na miesto riaditeľa štú-
rovskej polikliniky nebolo úspešné, do druhého kola čakajú
ďalších záujemcov s rovnakými podmienkami – do 15. júna.

V rámci diskusie odzneli pripomienky vo veci kompetencií
valného zhromaždenia Vadaš s.r.o. , problematiky pešej zó-
ny, miestnej hromadnej dopravy, lokalizácie jarmoku Šimo-
na a Júdy.

-O- (Preklad: Lukács Zs.)

Másfél-két éven belül megvalósulhat a nemrég még csupán
álomnak tűnő teherkomp Párkány térségében. A régió fej-
lesztése szempontjából fontos beruházás kezdeményezője,
Esztergom városa és a Kolping Művek egy konzorcium létre-
hozásán fáradoznak, amely a tervezet kivitelezése érdekében
uniós pénzekért pályázna az Interreg III/A program kereté-
ben. A benyújtandó pályázat pozitív elbírálása esetén Ľudovít
Kleštinec, a Klevitrans vezérigazgatója szerint hat hónapon
belül üzembe helyezhető lenne a teherkomp. Egyébként a
mintegy háromhektárnyi területet felölelő leendő párkányi
kikötőben már hónapok óta folynak a munkálatok, ahol ed-
dig több mint százezer köbméter földet mozgattak meg. Az
egész beruházás – a párkányi és a volt szénrakodó helyére
tervezett esztergomi kikötő, valamint az egymillió euró érté-
kű 500 tonnás teherkomp, hozzávetőleg négymillió euróba
kerülne. A felmérések szerint 2005 végétől az eurorégió köz-
ponti ipari területéről havonta mintegy 20.000 tonna áru
Dunán át történő szállítására van igény. Várhatóan a teher-
komp által indukált szállítási igények ezt a mennyiséget 26
000 tonnára növelik. 

Egyébként a harmadik értekezletét tartotta a múlt hónap-
ban az Esztergom és Párkány között indítandó teherkomp
terveivel foglalkozó munkacsoport az esztergomi Vármegye-

házán. Az Európai Unió Phare-CBC Kisprojekt Alapja által
támogatott „Navigare necesse est” elnevezésű pályázaton el-
nyert 10 millió forint felhasználásával folynak a jövő ősszel
induló teherkomp tervezési munkálatai. A nyár közepére ké-
szülnek el a kiviteli tervek, amelyeknek a program befejezé-
sével egy időben zárul az engedélyezési eljárása. Gazdasági-
szociológiai tanulmány is készül a komp működésének vár-
ható hatásairól. A rendszeresen tanácskozó munkacsoport el-
ső megbeszélésének témája a beruházás tervezési környezete
volt. A szakemberek azt elemezték, hogyan illeszkedik a Du-
na két partjának kapcsolatát szorosabbra fűző komp a regio-
nális elképzelésekbe, a Nemzeti Fejlesztési Tervhez. A máso-
dik értekezleten a szállítási, logisztikai problémákat járták
körül a munkacsoport tagjai, s a teherkomp térségben betöl-
tött szerepét elemezték. A legutóbbi esztergomi workshopon
a beruházás és a körülötte kialakuló logisztikai övezet finan-
szírozásáról és működtetéséről tárgyalt a csoport. Ocskay
Gyula, a program szervezője elmondta, hogy a nagy témák
mellett olyan részletekkel is foglalkozik a munkacsoport,
mint egy négynyelvű, a komppal kapcsolatos dokumentumo-
kat tartalmazó mappa elkészítése a résztvevő többtucatnyi
szakember számára.

(Esztergom város önkormányzatának közleménye) -cz- 

Jövőre indul a teherkomp

Na budúci rok štartuje nákladná kompa

Kandidáti SMK sú známi



22000055..  mmáájjuuss 55PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee

Áprilisi számunkban „Megtört a jég a poliklinika ügyében” cím-
mel közölt írásunkban tájékoztattuk az olvasókat a Déli Régió
Társulásához tartozó települések polgármestereinek áprilisi ösz-
szejöveteléről, amelyen az érintett polgármesterek a párkányi ren-
delőintézet jövőjével kapcsolatban foglaltak állást. A polgármeste-
rek zöme akkor annak a véleményének adott hangot, hogy a me-
gye tulajdonában lévő rendelőintézet kezelését jelképes áron Pár-
kány városára kellene átruházni. A szerző azzal zárta cikkét, hogy
„térségünk polgármesterei által megfogalmazott közös vélemény
után – amely feltehetően a régió lakosságának többségi óhaját tük-
rözi – immár a labda a megyei önkormányzat térfelén pattog”. Fe-
kete László, megyei képviselő a témával kapcsolatban alábbi véle-
ményének adott hangot:

Az idézett utolsó mondatot, a témában kevésbé jártas olvasók
esetleg rosszul értelmezhetik. Az elmúlt időszakban ugyanis a lab-
da a helyi önkormányzat, illetve a városi hivatal térfelén patto-
gott, míg ki nem pukkadt. Véleményem szerint ugyanis az elmúlt
választási ciklusban Párkány városa elmulasztott egy soha vissza
nem térő alkalmat. Akkor kellett volna a poliklinikát más egész-
ségügyi intézmények mintájára a helyi önkormányzat hatáskörébe
vonni, amikor ezt még a hatályban levő törvények lehetővé tették.

Párkány város képviselőtestülete, a Déli Régió határozata szelle-
mében feladatul adta a városi hivatalnak, hogy a delimitációs fo-
lyamatot bonyolítsa le a minisztérium és a város között. A határo-
zat értelmében ezt követően pedig egy regionális egészségügyi in-
tézménnyé kellett volna átalakítani a rendelőintézetet. Az említett
delimitációs folyamat keretén belül ezek az intézmények egy-két
kivételtől eltekintve mind a helyi önkormányzatokhoz kerültek.
2003. január elsején az egészségügyi minisztériumtól a nyitrai ke-
rületi önkormányzat hatáskörébe csupán négy kórházat, és ka-
kukktojásként a párkányi poliklinikát sorolták, melyek azóta is a
megyei önkormányzat kezelésében működnek. 

Érthetetlennek tartom, hogy a Déli Régió az egyik képviselőtár-
samnak adta feladatul, hogy „győzze meg” a többi képviselőt ar-
ról, hogy törvényt és rendeleteket megsértve a megye jelképes
áron (1.– Sk!) „szabaduljon meg” többmilliós vagyonától. Tekin-
tettel arra, hogy a hatályos törvény értelmében minden egyes me-
gyei képviselő kötelessége a megyei vagyon megóvása és bizonyos
jogi keretek között történő értékesítése, jelenleg nem látok reális
esélyt arra, hogy a megyei önkormányzat a poliklinikát jelképes
áron adná el a városnak. 

Oravetz

Ad: „Megtört a jég a poliklinika ügyében”

Válaszol: Fekete László, megyei képviselő

V aprílovom čísle sme pod názvom „Pohli sa ľady vo veci po-
likliniky” uverejnili článok, v ktorom sme informovali čitateľov
o stretnutí starostov miest a obcí Južného regiónu, ktorí zaujali
stanovisko vo veci budúcnosti polikliniky. Väčšina starostov bo-
la toho názoru, že polikliniku, ktorá je vo vlastníctve kraja, bo-
lo by potrebné odovzdať do právomoci mesta za symbolickú ce-
nu. Autor ukončil svoj článok tým, že po spoločnom stanovisku
starostov – ktorý pravdepodobne odzrkadľuje vôľu väčšiny oby-
vateľov regiónu – „lopta je na strane krajskej samosprávy”. Lás-
zló Fekete, poslanec VÚC sa následne vyjadril k téme:

Poslednú vetu článku si môžu zle vysvetľovať tí, ktorí proble-
matiku nepoznajú dôkladne. V uplynulom období sa totiž lopta
gúľala na poli miestnej samospráve, respektíve mestského úra-
du, až kým nepraskla. Podľa môjho názoru počas uplynulého
volebného obdobia mesto Štúrovo prepáslo jednu nenávratnú
príležitosť. Už vtedy by bolo potrebné podľa vzoru iných zdra-
votníckych zariadení získať do právomoci mesta polikliniku,
keď to dovoľovali právoplatné zákony. Mestské zastupiteľstvo
Štúrova v zmysle uznesenia Južného regiónu uložilo mestskému

úradu, aby sa angažoval v delimitačnom procese medzi minis-
terstvom a mestom. Potom by sa ustanovizeň mala v zmysle uz-
nesenia pretransformovať na regionálnu inštitúciu. V rámci spo-
mínaného delimitačného procesu sa výnimkou jednej – dvoch
dostali všetky zariadenia pod miestnu správu. 1. januára 2003
Ministerstvo zdravotníctva presunulo do právomoci Nitrianskej
krajskej samosprávy len štyri nemocnice a ako vajíčko kukučky
štúrovskú polikliniku, ktorá funguje dodnes v správe krajskej sa-
mosprávy. 

Je pre mňa nepochopiteľné, že Južný región poveril môjho ko-
legu – poslanca, aby „presvedčil” ostatných krajských poslancov
o tom, aby sa kraj porušením zákonov a predpisov „zbavil”
svojho viacmiliónového majetku za symbolickú cenu (1,-Sk!).
Vzhľadom na to, že v zmysle účinného zákona je povinnosťou
každého poslanca chrániť majetok kraja a speňažiť ho len za ur-
čitých podmienok, v súčasnosti nevidím reálnu šancu na to, aby
krajská samospráva predala štúrovskú polikliniku mestu za
symbolickú cenu.

Oravetz (Preklad: Ági)

Ad: „Pohli sa ľady vo veci polikliniky”

Odpovedá: László Fekete, krajský poslanec

Az MKP helyi szervezetének közgyűlése május 23-án döntött
az ősszel esedékes megyei választások jelöltjeiről. Eszerint Fe-
kete Lászlónak és Kuklis Dénesnek lesz esélye arra, hogy jelölt-
ként ringbe szállhasson a megyei képviselői posztért. A képvi-
selőjelöltek végső kiválasztása a járási konferencián múlik,
amelyre június 25-én kerül sor. A jelöltek kiválasztását az orszá-
gos választmány a következő feltételekhez kötötte:

– az érintett egyén június 25-ig erkölcsi bizonyítvánnyal kö-
teles igazolni feddhetetlenségét

– becsületbeli nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem volt
ügynök és az előző rendszerben nem működött együtt a titkos-
rendőrséggel

– becsületbeli nyilatkozatot kell tennie arról, hogy szakmai
elfoglaltsága nem fogja őt gátolni képviselői tevékenységében

– a következő választási ciklusban legfeljebb két választott

tisztséget tölthet be
A közgyűlés döntött a járási konferencia küldötteiről is. A

párkányi helyi szervezetet Szigeti László oktatási államtitkáron
és Gyetven Miklós, elnökön kívül Dávid Mihály, Csepregi Zol-
tán, Karakán Gábor, Kormos László és Kuklis Dénes fogják
képviselni. 

Fekete László megyei képviselő arról tájékoztatta az egybe-
gyűlteket, hogy a Poliklinika igazgatói posztjára kiírt pályázat
első fordulója nem volt sikeres. A második fordulóra változat-
lan feltételekkel írták ki a pályázatot, és június 15-ig lehet rá je-
lentkezni. 

A vita keretében többek között szóba került a Vadas közgyű-
lésének kérdése, a sétáló utca, a városi tömegközlekedés és a
Simon-Júda napi vásár elhelyezése.

-O-

Ismertek az MKP megyei jelöltjei
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Sikerrel zárult a Socrates iroda által támogatott Comenius
pályázat az Ady Endre Alapiskolában. A három évre tervezett
nemzetközi projekt témája a fiatalok szabadidejének feltérké-
pezése, bemutatása és összehasonlítása volt

Európában. A projekt résztvevői egy németországi általános isko-
la – Buseck (Hessen), egy olaszországi gimnázium – Codigoro
(Ferrara), egy lengyelországi alapiskola – Czerwonak (Poznań) és az
Ady Endre alapiskola diákjai tanárai voltak. Az idei év feladata a ta-
nulók szabadidejének bemutatása és egy közös felmérés elkészítése
volt. Ezt megelőzően versenyt hirdettünk, melyben az osztályok be-
mutathatták, hogyan és mivel töltik a szabadidejüket. Képekkel, raj-
zokkal illusztrált, címszavakkal, ill. rövid kis fogalmazásokkal tűz-
delt bemutatkozó programmal és kérdésjavaslatokkal nevezhettek.
A 8.c, 7.b, 5.c, 6.c, 9.c és 9.b csapatai végeztek holtversenyben az
élen, de mindenki kapott elismerő oklevelet és ajándékot. A kérdés-
javaslatokból a koordináló német partner irányításával felmérő kér-
dőív készült, amelyet minden partneriskola véleményezett, majd a
végső változat angol és német nyelven került a felső tagozatos tanu-
lók kezébe. A kérdőív kitöltésében a 7-9. évfolyam 300 tanulója vett
részt angol és német órák keretében. Az összegzést a projekt hazai
koordinátora, Marcibál Márta 3-3 kilencedikes tanuló segítségével
számítógépen dolgozta fel. Munkájuk eredménye egy ismeretter-

jesztő füzetben és CD-n olvasható. A kérdőív 34 kérdést tartalmaz,
s megtudhatjuk belőle, mennyi időt fordítanak tanulóink házi fel-
adataik elkészítésére, mennyit tanulnak naponta, mennyit olvasnak,
sportolnak, mennyi zsebpénzt kapnak, és azt mire költik, stb.

A felmérések eredményeinek összehasonlítása az idén a lengyel
partneriskolában zajlott, ahol iskolánkat Fodor Zsuzsanna igazgató
asszony, Marcibál Márta koordinátor, Vnučko Krisztián, Nemes
Dávid 7.c osztályos tanulók, valamint a Kuckó bábcsoport tagjai:
Csipak Tímea, 6.d, Áron Andrea, Csiffáry Anikó, Pathó Júlia, Gévay
Mária és Rózsa Bianka 8.c osztályos tanulók és vezetőjük: Himmler
Zsófia képviselték. A gyerekeket családok fogadták, tanulóink há-
rom napon keresztül élvezhették a lengyel partnerek vendégszerete-
tet. A háromnapos konferencián bemutattuk iskolánkat, és eredmé-
nyeinket. Bábosaink bevonták előadásukba lengyel vendéglátóinkat
is, nagy sikert aratva népszerűsítették külföldön is a szabadidős te-
vékenységek eme kreatív, személyiségfejlesztő módját. A találkozó
közös nyelve a német és az angol volt. Elmondhatjuk, hogy a pro-
jektnek azon kívül, hogy elvitte iskolánk hírét a világba, gyakorlati
haszna is volt, hiszen tanulóink meggyőződhettek a nyelvtudás hasz-
náról és fontosságáról.

-mm-

Fiatalok Európában

A lengyel népi faépítészetről nyílt kiállítás kapcsán Párkány-
ban járt Andrej Kalinowski, a pozsonyi lengyel nagykövet he-
lyettese, valamint Konrad Sutarski, a magyarországi Országos
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Szigeti László ok-
tatási államtitkár. Az említett kiállítás ünnepélyes megnyitója
után mindhárman részt vettek a Sobieski emlékművet kezdemé-
nyező emlékbizottság tartott ülésén, amelyet a Thermal szálló-
ban tartottak május 10-én. 

Nagy János, az emlékmű megformálására felkért Helembán
élő szobrászművész három elképzelést is bemutatott a bizottság
tagjainak. Értesüléseink szerint egyelőre még nem alakult ki tel-
jesen letisztult vélemény az emlékművet illetően. Egyes nézetek
szerint a domborműnek, vagy szoborcsoportnak nem csupán
Sobieski János lengyel királyt, hanem egy csatajelenetet kellene
ábrázolnia, tekintettel arra, hogy a törökök felett aratott fényes
győzelem egy többnemzetiségű sereg érdeme volt. Andrej
Kalinowski Zenon Kosiniak-Kamysz nagykövet támogatásáról
biztosította az egyeztetés résztvevőit. A lengyel anyagi segítség
mellett az emlékbizottság arra számít, hogy a helyi önkormány-
zat is hozzájárul majd egy bizonyos összeggel az emlékmű felál-
lításához. Emellett adománygyűjtést is terveznek. A városi kép-
viselőtestület egyébként még március 9-én határozatot fogadott
el a Párkányi csata emlékművének helyéről, éspedig a mozi előt-
ti két platánsor közötti kis parkot jelölte ki erre a célra.

-O-

Egyeztetés emlékmű ügyben
V súvislosti s otvorením výstavy poľskej ľudovej dreve-

nej architektúry navštívil naše mesto Andrej Kalinowski,
zástupca veľvyslanca Poľskej republiky v Bratislave,
Konrad Sutarski, predseda Republikovej samosprávy
poľskej menšiny v Maďarsku a štátny tajomník László
Szigeti. Po otvorení spomínanej výstavy sa 10. mája v
hoteli Thermal konalo zasadnutie komisie pre prípravu
pomníka Jána Sobieskeho, ktorého sa zúčastnili aj spo-
mínaní hostia. 

Sochár Nagy János, umelec poverený stvárnením pomníka
predstavil členom komisie tri návrhy. Podľa správ sa však
ešte nevytvoril jednotný pohľad na formu pomníka. Podľa
niektorých by plastika, alebo skupina sôch mala zobrazovať
okrem poľského kráľa Jána Sobieskeho aj bitku pri Parkane,
vzhľadom na to, že slávne víťazstvo nad Turkami bolo zá-
sluhou viacnárodného vojska. Andrej Kalinowski ubezpečil
prítomných o podpore veľvyslanca Poľskej republiky Zeno-
na Kosiniak-Kamysza. Okrem finančnej podpory Poľska ko-
misia počíta s tým, že aj mestská samospráva prispeje urči-
tou sumou k zhotoveniu pomníka. Plánujú aj verejnú zbier-
ku.

Mestské zastupiteľstvo ešte 9. marca rozhodlo o lokalizá-
cii pomníka, a na tento účel vymedzil park medzi dvomi
radmi platanov v priestore kina. 

Oravetz (Preklad: Ági)

Vyjednávanie vo veci pomníka

Diákjaink és a vendéglátóik Poznań főterén

Tanárok és diákok négy országból
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Pred piatimi rokmi sa hŕstka novopečených dôchodcov roz-
hodla založiť klub. 

Pre zblíženie členov sme organizovali pikniky pri Dunaji, ako
aj opekanie na chatke s cieľom stmelenia kolektívu. Tieto začia-
točné akcie boli veľmi populárne. Postupne sme rozširovali akcie
a pribúdalo členstvo. Organizovali sme spoločné výlety do blíz-
keho okolia, napr. Ostrihomu, aby sme sa dôkladnejšie obozná-
mili s pamiatkami tisícročného mesta. Organizovali sme výlet aj
do Komárna, kde si naši členovia pozreli „Európsky dvor”. V
nasledujúcom období sme navštívili „malé Benátky” Dunajské-
ho ohybu – Szentendre, kde sme si prezreli umelecké pamiatky
mestečka a skanzen. S veľkým záujmom sa členovia zúčastnili
výletu do Topolčianok – letného sídla československých prezi-
dentov. Súčasne sme navštívili svetoznáme arborétum v Mlyňa-
noch. Veľmi zaujímavý bol trojdňový zájazd po strednom Pova-
ží. Cestou sme sa zastavili v Kremnici, kde sme sa oboznámili s
históriou baníctva a mincovníctva.

V Žiline sme prezreli historické jadro. Pri sútoku Kysuce a Vá-
hu sa nachádza Budatínsky zámok so zaujímavou expozíciou
drotárskeho umenia na Slovensku.

Do svetoznámych Rajeckých Teplíc sme prišli cez Rajeckú
kotlinu, kde sme prezreli hypermoderný liečebný dom „Aphro-
dite”, a absolvovali sme liečivý kúpeľ.

Uskutočnili sme aj výlet do Sopronu, za stredovekými histo-
rickými pamiatkami.

Ďalším našim cieľom bolo mesto kráľovien – Veszprém. V na-
sledujúcom roku sme organizovali okružnú cestu za krásami
Slovenska – cieľom boli Krásna Hôrka, Ždiar a Vysoké Tatry, a
nakoniec Zakopane.

Každý rok usporiadame oslavy pre jubilantov, kde ich uctíme

drobnými pozornosťami. Veľkej popularite sa tešia spoločenské
posedenia na konci roka, kde sa lúčime od starého roka hudbou,
spevom a tancom. Členmi nášho klubu sú väčšinou ženy, ktoré
sa v hojnom počte zúčastňujú každoročne osláv Dňa matiek – v
minulom roku boli uskutočnené v hotely Thermal. Mesto nám
dopraje výhody poskytovaním zľavnených vstupeniek na ter-
málne kúpalisko, ktoré využívame pravidelným cvičením vo vo-
de, ako i cvičením pri hudbe v centre voľného času.

Cez letné obdobie máme možnosť pobytu pri Hrone a pri Du-
naji. Vytváraním bohatého programu prispievame k rozširova-
niu našej členskej základne. Naša činnosť odzrkadľuje našu spo-
lupatričnosť.

-e-

Egy öt évvel ezelőtt tavaszi napon egy csapat friss
nyugdíjas elhatározta, hogy klubot alapít. 

A tagok összeismerkedése céljából több Dunaparti pik-
niket, valamint az új tagok hétvégi házikóinál kolbász– és
szalonnasütést rendeztünk, ahol tagjaink közelebb kerül-
hettek egymáshoz. Idővel ezek a programok nagyon nép-
szerűvé váltak. Az akciók fokozatosan bővültek, tagjaink
létszáma pedig gyarapodott. Közös kirándulásokat szer-
veztünk közelebbi környékünkre, például Esztergomba,
hogy behatóbban megismerkedjünk az ezeréves város tör-
ténelmi és kulturális emlékeivel. Hasonló kiránduláson
vettünk részt Révkomáromban, ahol megtekintettük az
„Európa udvart”. Meglátogattuk Magyarország „kis Ve-
lencé”-jét, Szentendrét is, ahol a művészváros látnivalóin
kívül megtekintettük a szabadtéri néprajzi múzeumot.

Tagjaink nagy érdeklődéssel vettek részt a
kistapolcsányi kiránduláson is – a volt csehszlovák elnö-
kök nyári pihenőhelyén. s egyidejűleg meglátogattuk a
malonyai arborétumot. Nagyon érdekes volt a Vág-menti
kirándulásunk is. Útközben megálltunk Körmöcbányán,
ahol a bányászat történelmével és az érmemúzeummal is-
merkedtünk. A Vág-mente legnagyobb városában Zsolnán
megtekintettük a történelmi városközpontot. A Kysuca és
a Vág folyók összefolyásánál található a budatini kastély,
ahol a szlovák drótosművészet érdekes kiállítása tekinthe-
tő meg.

A Rajec völgyén áthaladva érkeztünk Rajec-fürdőre,
ahol megtekintettük a hipermodern „Aphrodite”
gyógyházat, amelyben nem mulasztottuk el gyógyfürdő-
zést.

Történelmi sétát szerveztünk Sopronba is, a leghűsége-
sebb városba, majd a királynők városába Veszprémbe. A
következő évben Szlovákia természeti szépségeivel ismer-
kedtünk – Krasznahorka és a Magas Tátra érintésével a
történelmi Zakopanét is meglátogattuk.

Minden évben megrendezzük a jubilánsok köszöntését,
ahol az ünnepelteknek apró figyelmességekkel kedveske-
dünk. A tagok között nagy közkedveltségnek örvendenek
év végi közös összejöveteleink, ahol zeneszó mellett ének-
kel és tánccal búcsúztatjuk az óévet. Tagjaink többsége
nő, akik minden évben részt vesznek az Anyák napja meg-
emlékezésén – ez a múlt évben az új Thermál szállóban
került megrendezésre. Városunk kedvezményes belépője-
gyeket biztosít a termálfürdő fedett uszodájába, nyáron
pedig a nyitott medencékbe, amelyeket rendszeres
vízitorna formájában használunk ki, valamint a szabad-
időközpontban zenés gyógytornagyakorlatokon veszünk
részt. A nyári hónapokban lehetőségünk nyílik a vízparti
pihenésre is, a Garam és Duna gyönyörű zugaiban. Érde-
kes és izgalmas programokkal igyekszünk hozzájárulni
taglétszámunk növeléséhez. Tevékenységünk tükrözi
együvé tartozásunkat. -e-

Päť rokov Klubu dôchodcov nového storočia

Az Új Évszázad Nyugdíjasklub öt éves

Forgalmazókat, disztribútorokat keresek 100%-os gyapjúágynemű garnitúrára, ortopéd gyógyhatású

matracra, mágnesterápiás termékekre, masszírozó berendezésekre, készítményekre.

Tel: 00 36 70 313 3515.
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A városi könyvtár szervezésében zajlott „Hírességeink” címmel
április folyamán egy érdekes vándorkiállítás a múzeum kiállítóter-
mében. „Az igazak örökké élnek” mottóval ajánlották mindenki
figyelmébe a kiállítást, amely megismertette velünk közös múl-
tunk neves egyéniségeit, akikre méltán emlékezhetünk büszkén. A
vándorkiállítás egy éve indult útjára és azokban a városokban ke-
rült kiállításra, melyek könyvtárai közreműködtek az előkészítésé-
ben. Sopron, Győr, Tatabánya, Vác, Szentendre, Dunaszerdahely,
Szenc, Érsekújvár, Párkány, Ipolyság, Zseliz és Komárom, megyei,
regionális és városi könyvtárairól van szó. Céljuk az volt, hogy
térségünk neves szülötteinek életét és munkásságát felelevenítsék,
s ne hagyják azokat feledésbe merülni. Így az említett városokban
megismerhették Zahovay Ernő zeneszerző, Sebők Zsigmond, író
és Wertner Mór, történész életét és tevékenységét. Minden régió-
ból legfeljebb öt személyiség tablója válhatott a kiállítás részévé.
Ennek feltétele az volt, hogy az illető maradandót alkotott, vala-
milyen módon hozzájárult városa hírnevéhez. A párkányi vonat-
kozású kiállítási anyagot Himmler György és Cucor Roland készí-
tették a könyvtár felkérésére és segítségével. 

Sebők Zsigmond 1861-ben született Párkányban. Az elemi el-
végzése után az esztergomi Szent Benedek rendi Főgimnázium ta-
nulója lett, majd a Pesti Műegyetemen természettudományokat, a
bölcsészkaron pedig filozófiát hallgatott. Több akkori hírlap mun-
katársa, cikkei megjelennek az Esztergom és Vidéke oldalain is.
Első könyve „Alakok” címmel jelent meg. Novellái a legnagysze-
rűbb írói kvalitásokról tanúskodnak, bár ezek kevésbé ismertek
gyermekirodalmi műveinél, s ezeket kevéssé őrzi a nemzeti emlé-
kezet, de a Mackó úrról és Dörmögő Dömötörről mesélő köny-
vei ifjúsági irodalmunk klasszikus alkotásai.

Zahovay Ernő (1913 – 1998) Párkányban született és élt. Már
gyermekkorában kitűnt zenei tehetsége, rajongott a zenéért. Első-
sorban a hegedű és a mandolin nyerte el tetszését. 1930-ban mint
a párkányi Pengetős zenekar tagja volt, majd a zongora mellett

kötelezte el magát. A következő évben már harmonikán tanul ját-
szani, sőt karéneket és kantorságot is vállal. Hamarosan szalonze-
nekart szervezett és megírta első tangóját. Zenekarával bejárta az
ország akkori jelentősebb kávéházait. Zahovay Ernő zeneszerzői
pályafutása alatt több mint 500 táncdalt, 50 dalszöveget és öt ope-
rettet írt. Ezek jelentős része lemezen is megjelent. Szerzeménye-
in keresztül a hallgató átérezheti a huszas és harmincas évek kávé-
házainak, vendéglőinek zenei hangulatát. Zenéjéből az őszinte
tiszta szeretet dallamai áradnak, szövegeiből a kor szelleme sugá-
roz, amelyből érezni, hogy az emberek között a tisztelet, tapintat
és megbecsülés munkál.

Wertner Mór kereskedőcsaládban született, orvosnak tanult és
a történettudománynak szentelte életét. A temesvári gimnázium
diákja volt, majd a bécsi egyetemen szerzett orvosi oklevelet.
1894-től Muzslán telepedett le és a párkányi járás tiszti orvosa
lett. 1908-tól Párkányban élt egészen 1921-ben bekövetkezett ha-
láláig. Foglalkozott orvostörténeti kutatásokkal és figyelme a ge-
nealógiai kutatások felé fordult. Tanulmányai magyar és német
nyelvű szaklapokban jelentek meg. Életművének legértékesebb ré-
szét azonban történeti genealógiai – származástani, illetve heraldi-
kai – címertani tanulmányai és monográfiái képezik. Kétségtelen,
hogy ezen a területen kora egyik legjelentősebb tudósa volt.
Wertnert nem kápráztatták el a tudományos sikerek, élete végéig
megmaradt egyszerű orvosnak.

Simonyi Lajos személyében még egy ismerős arcot fedezhettünk
fel a tárlaton, aki nyugdíjas éveit töltötte városunkban, mivel
Ipolyág mellet született, így az ottani könyvtár dolgozta fel életét.
Ő alapította a párkányi Művészeti Népiskola képzőművészeti osz-
tályát, amelyet tíz éven át vezetett. 

A kiállítás kapcsán tudáspróbán lehetett részt venni a könyvtár-
ban, mégpedig egy ankét formájában. A párkányi személyiségek
életéből öt kérdést kellett megválaszolni a könyvtárba látogatók-
nak. 

Hírességeink a múzeumban

„Az igazak örökké élnek”

Organizátorom výstavy s názvom „Preslávili nás”, ktorá sa kona-
la vo výstavnej sieni múzea bola Mestská knižnica v Štúrove. Putov-
ná výstava sa na svoju cestu vydala pred rokom, hosťovala v tých
mestách, ktorých knižnice sa podieľali na jej príprave. Boli to oblast-
né, regionálne a mestské knižnice v nasledovných mestách: Sopron,
Győr, Tatabánya, Vác, Szentendre, Dunajská Streda, Senec, Nové
Zámky, Štúrovo, Šahy, Želiezovce a Komárno.

Ich cieľom bolo oživiť život a tvorbu známych rodákov toho-kto-
rého regiónu, na ktorých môžeme byť právom hrdí a sú súčasťou na-
šou spoločnej minulosti. Takto mohli v spomínaných mestách spo-
znať život a dielo Ernesta Zahovayho, Zsigmonda Sebőka a Móra
Wertnera. Z každého regiónu sa do výstavného materiálu mohlo
dostať najviac päť významných osobností. Podmienkou bolo to, aby
preslávili svoje rodisko. Podklady za Štúrovo vypracovali Juraj Him-
mler a Roland Cucor na požiadanie a za pomoci knižnice.

Zsigmond Sebők sa narodil v roku 1861 v Parkani. Po absolvo-
vaní základnej školy sa stal študentom Vyššieho gymnázia benedik-
tínov v Ostrihome. Po maturite bol poslucháčom prírodných vied
na peštianskej Polytechnike, a filozofie na filozofickej fakulte. Stal
sa spolupracovníkov viacerých novín, publikoval aj na stránkach
Esztergom és Vidéke. Prvú knihu pod názvom „Postavy” vydali v ro-
ku 1887. Do svojich diel prekrásnej detskej literatúry zapracoval zá-
žitky získané na spravodajských cestách. Sériovo publikoval divadel-
né a literárne kritiky. Vedľa diel, ktoré sú klasickými tvorbami det-
skej literatúry, jeho novely svedčia o najvyšších spisovateľských kva-
litách, hoci sú menej známe, ako jeho mládežnícke diera.

Ernest Zahovay (1913 – 1998) sa narodil a žil v Štúrove. Už
v detstve vyniklo jeho hudobné nadanie, bol nadchnutý hudbou.
Najmä husle a mandolína ho očarili. V roku 1930 sa stal klaviris-

tom. V ďalšom roku sa už učí hrať na harmonike, ba prijíma aj pi-
esne zborové a kantorstvo. Onedlho zakladá skupinu a skladá svoje
prvé tango. Veľa hrá najmä v domácej miestnej reštaurácii. Počas
svojej kariéry zložil viac než 500 populárnych piesní, 50 hudobných
textov a 5 operiet. V roku 1993 dostáva za celoživotnú tvorbu oce-
nenie rodného mesta cenu PRO URBE. Pracoval a komponoval až
do konca svojho života. Prostredníctvom jeho tvorby môže poslu-
cháč precítiť 20. a 30. roky, hudobnú náladu kaviarní a reštaurácií.
Z jeho tvorby sa ronia čisté, úprimné melódie. Texty sú písané v du-
chu prežitého obdobia, z ktorého cítiť vzájomnú úctu ľudí.

Mór Wertner pochádza z obchodníckej rodiny, študoval medicí-
nu, ale svoj život venoval historiografii. Od roku 1894 sa usadil
v obci Mužla. Stal sa štátnym okresným lekárom. Od roku 1908 až
do svojej smrti žil v Štúrove. Zaoberal sa výskumom medicíny a ge-
nealógie. Publikoval v maďarských a nemeckých odborných časopi-
soch. Z jeho celoživotnej tvorby sú najvzácnejšie štúdie a monogra-
fie z oblasti genealógie a heraldiky. Je nepochybné, že v tejto oblas-
ti bol jedným z najvýznamnejších maďarských vedcov. Wertner na-
priek vedeckým úspechom ostáva až do konca svojho života obyčaj-
ným dedinským lekárom.

Na výstave sme mohli objaviť ešte jednu známu tvár, a to Ľudo-
víta Simonyiho, ktorý v našom meste prežil svoj dôchodkový vek.
Vzhľadom na to, že sa narodil pri Šahách, jeho údaje spracovala ta-
mojšia knižnica. Bol zakladateľom výtvarného odboru Ľudovej ško-
ly umenia v Štúrove, ktorý viedol desať rokov. 

Z príležitosti výstavy sa záujemcovia mohli zúčastniť kvízu
v knižnici. Čitatelia mali zodpovedať päť otázok týkajúcich sa živo-
ta významných osobností Štúrova. 

(Ági)

Preslávili nás
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Horányi Lászlót, az Esztergomi Várszínház művészeti vezetőjét
kérdeztük a nyári évad előadásairól.

– Változott-e a műsorok koncepciója a tavalyihoz képest?
– Megtartottuk az eddig bevált formulákat, kiegészítve azokat

újakkal is. Ugyanúgy lesznek ősbemutatók és saját bemutatók, vala-
mint a határon túli színházak előadásai is. Idén először próbálkozunk
egy újszerű kezdeményezéssel, éspedig idegen nyelvű előadásokkal.
Egyrészt a turizmus szemszögéből lehet ez hasznos, másrészt a város-
ban nyelvet tanulóknak adhat egy plusz lehetőséget. Kuriózum lehet
egy német anyanyelvű előadást megnézni (Schiller: Stuart Mária c.
darabja, a Bambergi Hoffmann Theater előadásában). 

– Melyik előadásra mondható előre, hogy biztos siker?
– Élből mindegyikre. Vagyis ezt szeretnénk. De nem túl távoli

álom, mert Örkény: Tóték című darabja a tavalyi év egyik kőszínhá-
zi sikere volt. Márai Sándor színházi berkekben nagyon újnak tűnhet,
darabjait nem nagyon ismerik. Nem kifejezetten vígjáték, de tartal-
mas gondolatokkal teli. Görgey Gábor színműve (Komámasszony,
hol a stukker?) tradicionális műfajt képvisel, az egész estés musical
show-ban pedig a hatvanas évek korának összefoglalása jelenik meg.
Olyan neveknek állít emléket, mint az LGT legendás gitárosa, Barta
Tamás, illetve Radics Bélának, aki a Sakk Matt és a Tűzkerék XT
zenekarokban bűvölte gitárját és a közönséget. A korszak legnagyobb
hazai gitárosai sajnos már mindketten csak az emlékekben élne. Ta-
mási Áron: Vitéz lélek c. darabját nálunk még nemigen játszották.
Témája igencsak időszerű. Az újrakezdésről szól, hogy igenis fel lehet
állni a padlóról, bármily kilátástalannak is tűnik. Mai életünkre is
erősen jellemző, hogy sokszor át kell értelmezni a dolgokat, s nem
elég csupán egyszer újra kezdeni. További újdonság, illetve érdekes-
ség, hogy Csokonai: Karnyóné című darabja augusztus 20-án dél-
előtt a régi korokat idézően vásári komédia formájában jelenik meg.
Nem a színház épületében, hanem a Bazilika melletti füves területen
folyik majd az előadás. Nem lesz belépőjegy sem, aki éppen arra jár,
megáll, esetleg közbeszól, bekiált az előadásba, ahogy régen. Új színt
hozhat ez az elevenség, közvetlenség. Sikerre számíthat Eszenyi Eni-
kő: Odstrel! – Kilövés! c. új bemutatója, továbbá A három testőr
vagy Lippai Andrea: Flamenco estje. Augusztus 20-án történelmünk

egyik sorsfordító eseményét tűztük műsorra. Páskándi Géza: A ha-
záért és a szabadságért c. történelmi játékával a Rákóczi szabadság-
harcra emlékezünk. Peter Hacks: Amphitryon c. komédiájával zárjuk
az évad-reményeink szerint esőmentes – előadássorozatát. 

– Idén egyik darabban sem játszik Esztergomban. Ennyire leköti a
szervezés?

– Egyre inkább azt látom, hogy az anyagi lehetőségek felkutatása,
a profil és a műsorok kialakítása is valahol egy szerep. Ha nem élvez-
ném, nem tudnám csinálni. 

– Mint szakember, elégedett Esztergom színházi életével?
– A színház csupán egy szelete annak a tortának, amit kultúrának

neveznék. További színi előadások mellett inkább egy, a kultúra je-
lenlétét egységbe foglaló épület, szervezet létét hiányolom, amiben a
színház is helyet kaphatna. Lehetne ez mondjuk egy úgynevezett kul-
turális központ, művészetek vára, ahol művészeti események, kiállí-
tások, előadások kaphatnának helyet és teret. Esztergom számára az
lehetne a helyes koncepció – tekintetbe véve a földrajzi helyzetet és
az itt élő hagyományokat -, hogy egész évben betöltse a régió kultu-
rális központjának szerepét. Szívesen részt vennék egy hosszú távú
kulturális stratégia kidolgozásában, s annak gyakorlati megvalósulá-
sát serkentő koordinálásban. 

– Ehelyett a színház csak a nyári időszakban üzemel…
– Zavaró és szerencsétlen megoldás, hogy az egész évben megsze-

rezhető kulturális élményanyagot két és fél hónapba kell a színházi
eseménysorozat köré sűríteni. A Várszínház törekvéseivel igyekszik
ezt a terminust minél jobban elhúzni, de pénz nélkül, mint sok más,
ez sem megoldható. A jegybevételekből egyetlen színház sem tudja
magát fenntartani. Hiába növelik a nézőteret, azt meg is kell tölteni,
a nagy nézettség pedig a nagyobb volumenű produkciókat kíséri, ami
megint csak többe kerül. Szerencsére azt tapasztalom, hogy növek-
szik az igény az igazi művészi értékekre, s a lehetőségeink szerint
igyekszünk ennek megfelelni. Hiszen a nézőnek csak az a dolga, hogy
hétkor beüljön az előadásra és fél tíz körül elégedetten távozzon.
Nem kell tudnia, hány hónap munkája és mennyi energia fekszik az
ő kellemesen töltött két és fél órája mögött. 

Lőrincz Zsuzsa

Újdonságok a Várszínház idei műsorán
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A párkányi Városi Hivatal mellett működő Rozmaring nyugdí-
jasklub több mint negyven éves hagyománnyal rendelkezik és több
mint kétszáz tagja van. A krónika szerint 1962. június 17-én kezd-
te tevékenységét 34 taggal. 1975 körül már kb. százan voltak,
1977-ben pedig elérte a 177-es taglétszámot. 1976-ban helyiséget
utaltak ki a klubnak, amelyik a mai napig szolgál minket. A klub
irányítását ebben az időben vette át Tamás János, aki jelenleg is ve-
zeti a klubot. A nyugdíjas klub tevékenységét és működését annak
választmánya intézi – évente találkozók, előadások, ünnepségek,
egynapos kirándulások, testvérszervezeti akciók, kulturális rendez-
vények teszik színessé a klub életét. Minden héten rendszeresen ta-
lálkozunk kedden és csütörtökön, ahol barátságos környezetben
kellemes pillanatokat töltünk el. A klubvezetőség havonta kétszer
biztosítja a vérnyomásmérést, orvosi előadásokat, népdalos teadél-
utánokat, kézimunka kiállításokat, zenés-karneválos gulyás-
partikat is szervez. A klub egyik legkiemelkedőbb rendezvénye a
klubkirálynő választás volt, amit 2000-ben tartottunk. Az így meg-
választott királynő nyitja meg minden évben a Flóra étteremben
tartott hagyományos nyugdíjas bált. Jelentősebb rendezvényein-
ken rendszeresen megjelennek a városi hivatal képviselői, akik tá-
mogatnak minket és összehangolják tevékenységünket. Együttmű-
ködésünk nagyon jó, Mgr. Ján Oravec polgármester is többször
meglátogatott bennünket. A városi hivatal szociális ügyosztálya az
„Az idősebbek iránti megbecsülés hónapja” alkalmából a városi
művelődési házban kultúrműsort szervez számunkra, ami után
frissítőt szolgálnak fel.

Klubunk minden évben megszervezi a klub jubiláns tagjainak
köszöntését, akiknek apró emléktárgyakkal kedveskedik. A városi
hivatal minden évben nem kis összeggel támogatja a klubtevékeny-
séget, amiért köszönettel tartozunk, mert e nélkül nem tudnánk
igényesebb anyagi ráfordítást igénylő rendezvényeinket és kirán-
dulásainkat megszervezni. Noha az élet beezüstözte hajunkat, ba-

rátaink között örömteli napokat és boldog pillanatokat élünk át. A
klubvezetőség nagy törődéssel szervezi a klubéletet. Saját könyv-
tárral rendelkezünk, ahonnan lehetőségünk van ingyenesen köny-
veket kölcsönözni. Közösen látogatjuk a városi galériát, egynapos
kirándulásokon veszünk részt Szlovákiában és külföldön is. Klu-
bunknak saját énekcsoportja van, amely színesebbé teszi kulturális
rendezvényeinket.

A jó egészség megőrzése érdekében minden héten rendszeresen
látogatjuk a Vadas termálfürdő területén lévő fedett uszodát. A
nyugdíjasklub Szlovákia és Magyarország más nyugdíjasklubjaival
is tart fenn baráti kapcsolatokat. Az 1991-től 1996-ig terjedő idő-
szakban rendszeresen találkoztunk az esztergomi nyugdíjasklub
tagjaival. 1996-tól az agárdi, 1997-től a nagyszombati, 1998-tól a
stubnyafürdői (Turčianske Teplice) nyugdíjasklubokkal rendszere-
sen találkozunk évente egyszer. Ezek a találkozók nagy örömet
szereznek nekünk. 2003-ban további baráti kapcsolatot létesítet-
tünk a Székesfehérvár mellett található sárszentmihályi
nyugdíjasokkall. Gazdag kulturális programot szerveztünk egy-
másnak, melynek keretében megtekintettük Székesfehérvár és Pár-
kány kulturális és történelmi emlékeit. 2004-ben meghívást kap-
tunk tőlük a „SZÉPKORÚAK ÉVE” megyei ünnepségére. Neves
magyar művészek előadásában magas színvonalú programot lát-
tunk itt. Klubvezetőségünk a fizikailag gyengébb tagok részére is
szervez programokat és kirándulásokat, például Bénybe,
Kéméndre vagy a szalkai tájházhoz. Klubvezetőségünk helység– és
anyagi gondokkal küzd ugyan, de így is jó eredményeket tud fel-
mutatni, ezért városunk nyugdíjasai örömmel látogatják a klubot,
s szinte második otthonuknak tekintik azt. Minden életkorban
megvan a szépsége, varázsa és csak tőlünk függ, kellemessé tudjuk-
e tenni. Ezért, aki egyedül érzi magát, látogasson meg bennünket.
Klubunk szeretettel várja.

-AO-

Klub dôchodcov pri Mestskom úrade v Štúrove má viac ako šty-
ridsaťročnú tradíciu a vyše dvesto členov. Podľa kroniky začal svo-
ju činnosť 17. júna 1962 počtom členov 34. Časom dôchodcovia
pribúdali a v roku 1975 mal už klub okolo sto členov. V roku
1976 boli klubu pridelené priestory, ktoré nám slúžia dodnes. Vý-
bor klubu organizuje posedenia, prednášky, oslavy, jednodňové
zájazdy, družobné akcie, kultúrne podujatia a podobne. V roku
1991 mal klub 117 členov. V tom čase prevzal jeho vedenie Ján
Tamás, ktorý ho vedie aj v súčasnosti. Každý týždeň sa pravidel-
ne stretávame v utorok a vo štvrtok. Trávime tu príjemné chvíle
v priateľskom prostredí. Vedenie klubu mesačne dvakrát zabezpe-
čuje meranie krvného tlaku, organizuje lekárske prednášky, uspo-
riada čajové popoludnia s ľudovými piesňami, výstavu ručných
prác. Okrem toho výbor poriada vo vlastných priestoroch „guláš-
party” s hudbou a veselým letným karnevalom. Na týchto podu-
jatiach zažívame veselé chvíle. Jedným z najvýznamnejších podu-
jatí bola voľba kráľovnej klubu v roku 2000. Zvolená kráľovná za-
hajuje každoročne tradičný ples dôchodcov v reštaurácii Flóra. Pri
významných podujatiach nás navštívia aj predstavitelia mestské-
ho úradu, ktorí nás podporujú a koordinujú našu činnosť. Máme
veľmi dobrú spoluprácu. Viackrát náš navštívil aj primátor mesta,
Mgr. Ján Oravec. Odbor sociálnych vecí mestského úradu, uspori-
ada pre dôchodcov z príležitosti „Mesiaca úcty k starším” kultúr-
ny program s občerstvením v mestskom kultúrnom stredisku. 

Každý rok pravidelne usporiadame oslavy jubilantov, ktorých
obdarujeme malým spomienkovým darčekom. Mestský úrad kaž-
doročne vynaloží na chod klubu nemalú finančnú čiastku, za kto-
rú im vyslovujeme poďakovanie, lebo bez toho by sme nemohli
organizovať podujatia a zájazdy, ktoré sú finančne náročnejšie. Aj
keď nám život postriebril vlasy, medzi svojimi priateľmi prežíva-
me radostné dni a krásne chvíle svojho života. Máme vlastnú kniž-

nicu, odkiaľ si môžeme bezplatne požičiavať zaujímavé knihy.
Spolu navštevujeme mestskú galériu a zúčastňujeme sa na jednod-
ňových zájazdoch na Slovensku ako aj v zahraničí. V klube pôso-
bí vlastný spevácky krúžok, ktorý spestruje kultúrne programy.

V záujme upevňovania dobrého zdravia každý pondelok pravi-
delne navštevujeme krytú plaváreň na kúpalisku. Klub udržiava
družobnú spoluprácu aj s inými klubmi dôchodcov na Slovensku,
ako aj v Maďarsku. V rokoch 1991 – 1996 sme sa pravidelne stre-
távali s dôchodcami z Ostrihomu. Od roku 1996 pestujeme dru-
žobné styky s dôchodcami z Agárdu (MR), od roku 1998 s KD
z Turčianskych Teplíc. Stretávame sa s nimi pravidelne raz do ro-
ka. Pri týchto stretnutiach sa spolu veľmi dobre cítime. Od roku
2003 sme uzavreli ďalšiu družbu s dôchodcami obce Sárszentmi-
hály pri Székesfehérvári, s ktorými sme si zorganizovali vzájomné
návštevy s bohatým a pekným programom, prehliadkou kultúr-
nych a historických pamiatok mesta Székesfehérvár i Štúrova.
V roku 2004 sme boli pozvaní na krajské oslavy pod názvom
„Szépkorúak éve”, kde bol pripravený krásny program na vysokej
úrovni, umelcami z maďarskej televízie. Výbor klubu usporiada
programy a zájazdy aj pre členov fyzicky menej zdatných. Sú to
krátke, menej náročné výlety do blízkeho okolia, ako napríklad za
historickými pamiatkami Bíňe, Kamenína, alebo do národopisnej
zbierky do Salky.

Klub zápasí často s priestorovými a finančnými ťažkosťami, no
napriek tomu s dobrými výsledkami, preto väčšina dôchodcov
nášho mesta navštevuje klub s radosťou, a vidia v ňom svoj dru-
hý domov. Veď v každom veku je niečo krásne. Aj chvíle staroby
majú svoje čaro, len od nás závisí, ako si ich spríjemníme. Kto sa
cíti osamotený, nech neváha a príde medzi nás. V našom klube ho
veľmi radi privítame.

Anna Oroszová

A Rozmaring nyugdíjasklub

Klub dôchodcov Rozmarín
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Az idei évben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Szent
Imre Magyar Egyházi Óvoda. Ebből az alkalomból szólaltat-
juk meg Vízi Katalin igazgatónőt.

– Ki volt az ötlet gazdája? Milyen nehézségekkel kellett meg-
küzdeniük az elején? 

– Bizony nem volt könnyű. Közel két éves előkészítés és sok
nehézség után kaptuk meg végül az engedélyt a minisztérium-
tól 1995-ben. Az ötlet tőlem származott és a megvalósítás fel-
adatának oroszlánrésze szintén rám hárult. Persze voltak segí-
tőim is. Teljes mértékben első fecskéknek számítottunk abban
az időben, mivel semmilyen egyházi óvoda nem létezett akko-
riban, nemhogy magyar nevelési nyelvű.

– Milyen cél vezérelte az óvoda megalapításakor? Hogyan
fogalmazná meg az intézmény feladatát és küldetését?

– A célom kezdettől fogva az volt, hogy egy olyan óvodát
hozzak, hozzunk létre, ahol a fő cél az anyanyelvi kultúra ápo-
lása a keresztény lelkületen keresztül. Az egyik fő hangsúly ép-
pen ezen a keresztény jelzőn van, mivel elsősorban azokat az
értékeket szeretnénk a gyerekekkel megismertetni, melyek a
kereszténység egészét jellemzik. Ugyanakkor nyitottak vagyunk
bárki felé, a hitre senkit sem kényszerítünk. Viszont igyekszünk
olyan légkört teremteni, ahol a gyermek maga talál rá a hitél-
ményre. Az egyházi jelleg a családiasságot és a szeretetet jelen-
ti. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megtanulják, hogy a sze-
retetet nem csak elfogadni kell tudni, hanem adni is. Úgy gon-
dolom, hogy ezen célok megvalósításához nagyban hozzásegít
az egyházi óvoda nyugodt és kiegyensúlyozott légköre.

– Úgy tudom, egy ideig elhelyezési gondjaik voltak.
– Így igaz, öt évig egyfajta átmeneti helyzetben voltunk,

ugyanis egy olyan épületben működtünk, ahol folyamatosan
emelkedett a bérleti díj. Ezért új épület után kellett néznünk.
Nagy örömünkre és megelégedésünkre a városi képviselőtestü-
let időben felkarolta az ügyet, ők bocsátották rendelkezésünk-
re az óvoda mostani épületét. Tehát az épület a várostól van, s
nagyon remélem, hogy a jövőben is biztosítani fogják az intéz-
mény zökkenőmentes működését. A berendezést részben saját
erőből vásároltuk, részben pedig külföldi alapítványok és a
képviselőtestület segítségével jutottunk hozzá.

– Ejtsünk pár szót az óvoda mindennapjairól, az itt folyó ne-
velői munkáról.

– Óvodánkban vegyes korcsoport van, tehát a kisebbek
együtt nevelkednek a nagyobbakkal. A gyerekek ily módon job-
ban megtanulják elfogadni egymást, ráadásul a családi jelleg is
jobban kihangsúlyozódik. Az egyházi, keresztény jelleget bizo-
nyítja, hogy megemlékezünk a liturgikus év legfőbb ünnepkö-
reiről, természetesen a gyerekek befogadó szintjéhez mérten. A
reggeli játszósarkokban mindig az éppen aktuális évszaknak

vagy ünnepkörnek megfelelő témával kapcsolatosan rajzolnak,
festenek, vagy éppen nyírnak a gyerekek. Itt jegyzem meg, hogy
mi nem félünk, természetesen odafigyelés mellett, ollót adni az
egészen kicsi gyermekek kezébe sem. Ezek a kézügyességet fej-
lesztő tevékenységek ugyanis bizonyítottan megkönnyítik az
írás elsajátítását később, az első osztályban. A napi tevékenysé-
get mindig valamilyen mese köré szervezzük, ugyanis nagy
hangsúlyt fektetünk a dramaturgiai nevelésre. Évente 7-8 nép-
meséből feldolgozott színjátékot gyakoroltatunk be a gyerekek-
kel, amiket azután különféle kulturális rendezvényeken adunk
elő.

– Az óvodai nevelőprogram nyilván egyebeket is tartalmaz.
– Természetesen nálunk is van egészséges életmódra nevelés,

melynek keretén belül játékosan motivált gyakorlatokkal kí-
vánjuk elősegíteni a gyerekek testi fejlődését. Szerdánként ún.
gyümölcsnapot tartunk. A környezetvédelmi program egész
éves, ennek keretében gyakran szervezünk kirándulásokat a ter-
mészetbe. Óvodánkban ingyenes az angolnyelv-oktatás, s mind
a szlovák, mind az angol nyelvet játékos formában, szerepjáté-
kok segítségével igyekszünk megismertetni a kicsikkel. Mint ér-
dekességet említem meg, hogy a gyermeknap itt egy hétig tart,
ekkor a gyermekeket változatos programokkal várjuk, ingyenes
kirándulással szervezünk. Bevett gyakorlat az évente pár alka-
lommal megrendezésre kerülő népi játszóház program, szom-
bat délelőttönként. Ezen alkalmakkor a gyerekek a szülőkkel
együtt a népi mesterségeket elevenítik fel, pl. a mézeskalácssü-
tést, tojásfestést, húsvéti koszorú készítését, stb. Nagyobb ün-
nepekkor kultúrműsort készítünk és minden évben megrendez-
zük a szülők-gyermekek farsangi bálját. Nagy esemény a balla-
gás, ilyenkor az óvodából az iskolába távozó gyermekek tan-
szercsomagot kapnak. 

S ha már az anyagiaknál vagyunk, óvodánkban az első év a
beíratott gyermekek számára tandíjmentes. Később pedig a tan-
díj összege a szokásos havi 150 helyett nálunk csupán 100 ko-
rona.

Nemrégiben hoztuk létre A Gyermekekért pénzalapot, azzal
a céllal, hogy az óvoda részére további támogatókat szerez-
zünk.

– Mi a legfőbb kívánsága a közeljövőre nézve?
– Talán az, hogy a sikeres elmúlt tíz évet egy újabb sikeres év-

tized kövesse intézményünkben. Továbbra is szeretném az egy-
házi-keresztény értékekre alapozott nevelést továbbvinni, és
ebben minél több támogatóra lelni. Nagyon szeretném azt is,
ha az egyház helyi képviselői és a képviselőtestület tagjai részé-
ről tapasztalható segítőkész, támogató viszony a jövőben is
fennállna!

PhDr. Tátyi Tibor

Jubilál a Szent Imre Óvoda

Anyanyelv, hit, erkölcs 

Sportnap és Anyák napja 
Május 16-án immár nyolcadszor rendezte meg a mozgássé-

rültek 99. sz. szervezete a hagyományos sportnapi és Anyák
napi ünnepségét a fürdőben. A rendezvényen a szervezet 95
tagja vett részt. 

A résztvevőket Tamás Éva elnöknő köszöntötte magyarul,
Molnár Magdolna pénztárosnő pedig szlovákul. Anyák napja
alkalmából a kedves édesanyákat, nagymamákat Tamás Éva,
Molnár Magdolna és Tácsik Katalin verssel köszöntötték, majd
Kosztolányi Margit, Tamás János és a Juhász házaspár zenés
összeállítással színesítette a kultúrműsort. Ezután szerény aján-
dékkal leptük meg a jelenlévőket, majd tízórait és üdítőt szol-
gáltunk fel tagjainknak, s végül következett a verseny. A részt-
vevők nyolc számban mérték össze erejüket. Minden kategória
helyezettjei oklevelet és tárgyi ajándékot kaptak. A várva várt

tombolahúzás után következett az ebéd, majd a résztvevők in-
gyenes fürdőzésen vettek részt, amelyet a fürdő igazgatója biz-
tosított számunkra.

A mozgássérültek vezetősége ezúton szeretné megköszönni a
városi hivatalnak, a képviselőtestületnek, a fürdő igazgatójának
Gyetven Miklósnak, a Kappa papírgyár igazgatójának Luboš
Lopatkának, a Fodor Tamásnak és Ferencnek, a Delfin étterem
dolgozóinak Csemez és Bernáth uraknak és minden támoga-
tónknak, akik tárgyi és pénzbeli adományaikkal támogatták
rendezvényünket. Vezetőségünk reméli, hogy a résztvevők
megelégedve távoztak a sportnapról és az Anyák napi ünnep-
ségről és a jövőben is szép számban vesznek részt rendezvénye-
inken.

Molnár Magdolna, vezetőségi tag
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3. – A temetetlen halott – Mészáros Márta filmjének vetítése a
Danubius moziban, a XX. Balassi napok zárórendezvénye.
– Lednické Rovne – Štúrovo 1:1 (0:1) – bajnoki labdarúgó
mérkőzés. 

5. – Szigeti László oktatásügyi államtitkár és Ján Oravec polgár-
mester jelenlétében átadták az Ady Endre Alapiskola új torna-
termét a Teraszok II. lakótelepen.

6. – Számítógépes grafika címmel megnyílt Hernádi Paula kiállí-
tása a városi galériában.
– Hírességeink címmel nyílt kiállítás a városi múzeumban, ame-
lyen Párkányt Sebők Zsigmond, Wertner Mór és Zahovay Er-
nő „képviselte.”
– Ipolyságon Bugyács Sándor műveiből nyílt kiállítás.

9. – Music Fest – műkedvelő ifjúsági zenekarok fesztiváljának má-
sodik elődöntője a VMK nagytermében. A döntőbe jutott zene-
karok: Carnal, Ady Street, Suc Uce (Párkány), Undermy Inside
(Kürt), Rock Stone (Vágsellye), Meteor (Esztergom) és Drastic
Means (Ipolyság). A Párkányi Ifjusági Kör rendezvénye.

10. – Štúrovo – Myjava/Turá Lúka 1:0 (0:0) – bajnoki labdarúgó
mérkőzés.

13. – Nové Zámky – Štúrovo 1:0 (1:0) – bajnoki labdarúgó mér-
kőzés.

15. – XI. Gyurcsó István Napok Garamkövesden. A szavalóverse-
nyen a II. kategóriájának győztese Szurcsík Ádám (Ady Endre
Alapiskola) lett. A költő sírjának megkoszorúzásánál közremű-
ködtek: a Szivárvány kórus, a Csemadok helyi szervezetének
énekkara, Izrael Diána, Gál Dóra, Stugel Tibor és Keszegh Ág-
nes, valamint a helyi óvodások.

16. – Párkány A csapata nyerte a IV. Polgármester Kupa röplabda
tornát, Nyitra és Trencsénteplic csapatai előtt. A két legjobb já-
tékosnak járó különdíjat Henrietta Urbančíková (Ipolyság) és
ifj. Peter Czápa (Párkány) kapta.

17. – Bánovce nad Bebravou – Štúrovo 0:0 – bajnoki labdarúgó
mérkőzés.

23. – A VIII. Felvidéki Tavaszi Hadjárat rendezvényei Szőgyénben,
Köbölkúton és Búcson.

24. – Púchov B – Štúrovo 0:0 – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
27. – Štúrovo – Jaslovské Bohunice 3:0 (2:0) – bajnoki labdarúgó

mérkőzés.
30. – IV. Tavaszi városnapok a kikötőben levő parkolóban, ame-

lyen bemutatót tartottak a Visegrádi Szent György Lovagrend
vitézei. Felléptek: a párkányi Sissy mazsorettek, az Extrém és az
Adrenalin tánccsoportok, valamint látható volt a budapesti
Pálfi Péter zenés–énekes bábműsora. Az esti majálison közre-
működtek a California és az M–System.
– Trapéz buli Barton a EU–csatlakozás első évfordulóján.

(p.j.)

3. – Premietnutie filmu: „Nepochovaný mŕtvy” – záverečný
program XX. Balassiho dní v kine Danubius.
– Lednické Rovne – Štúrovo 1:1 (0:1)– majstrovský futba-
lový zápas.

5. – Za prítomnosti štátneho tajomníka László Szigetiho a pri-
mátora mesta Jána Oravca odovzdali novú telocvičňu Zá-
kladnej školy Endre Adyho na sídlisku Terasy II.

6. – Pod názvom: Počítačová grafika bola otvorená výstava
Pauly Hernádi v mestskej galérii.
– V mestskom múzeu bola otvorená výstava: Naši slávni ro-
dáci. Na výstave naše mesto „reprezentovali”: Mór Wert-
ner, Zsigmond Sebők a Ernest Zahovay.
– V Šahách bola otvorená výstava z prác Alexandra Bugy-
ácsa.

9. – Music Fest – druhé kolo festivalu amatérskych hudobných
skupín vo veľkej sále MsKS. Do finále postúpili skupiny:
Carnal, Ady Street, Suc Uce (Štúrovo), Undermy Inside
(Strekov), Rock Stone (Šaľa), Meteor (Ostrihom) a Drastic
Means (Šahy).

10. – Štúrovo – Myjava/Turá Lúka 1:0 (0:0) – majstrovský fut-
balový zápas.

13. – Nové Zámky – Štúrovo 1:0 (1:0) – majstrovský futbalo-
vý zápas.

15. – XI. Dni Istvána Gyurcsóa v Kamenici nad Hronom. V II.
kategórii súťaže v prednese poézie zvíťazil Ádám Szurcsík
(ZŠ Endre Adyho). Účinkovali: spevokol Szivárvány, spevo-
kol MO Csemadoku, Diána Izrael, Dóra Gál, Tibor Stugel
a Ágnes Keszegh a miestni škôlkari.

16. – Družstvo Štúrovo A vyhralo IV. ročník volejbalového tur-
naja o Pohár primátora pred Nitrou a Trenčianskymi Tep-
licami. Zvláštne ceny pre najlepších hráčov obdržali Henri-
eta Urbančíková (Šahy) a Peter Czápa mladší (Štúrovo).

17. – Bánovce nad Bebravou – Štúrovo 0:0 – majstrovský fut-
balový zápas.

23. – Podujatia VIII. Pamätných dní jarného ťaženia povstalec-
kých vojsk v roku 1849 vo Svodíne, Gbelciach a v Búči.

24. – Púchov B – Štúrovo 0:0 – majstrovský futbalový zápas.
27. – Štúrovo – Jaslovské Bohunice 3:0 (2:0) – majstrovský fut-

balový zápas.
30. – IV. Jarné dni mesta na parkovisku v prístave. Ukážka bo-

jového umenia višegrádskych rytierov. V programe účinko-
vali: Štúrovské mažoretky Sissy a tanečné skupiny: Extrem
a Adrenalin, bábkoví herec Pálfi Péter z Budapešti. Na ve-
černom majálesi hrali skupiny California a M–System.
– Koncert skupiny Trapéz v Brutoch z príležitosti 1. výročia
vstupu Slovenska do EÚ.

–pj–

Áprilisban történt Stalo sa v apríli

16. mája ZO č. 99 zväzu telesne postihnutých usporiada-
la v areáli Vadaš športový deň už po ôsmy krát, v rámci kto-
rého si pripomenuli aj Deň matiek. Na podujatí sa zúčastni-
lo 95 členov ZO. Prítomných privítala a pozdravila pred-
sedkyňa Eva Tamásová v maďarčine a hospodárka Magda-
léna Molnárová v slovenčine.

Z príležitosti Dňa matiek pozdravili mamičky a babičky
básňami E. Tamásová, M. Molnárová, K. Tácsiková a M.
Kosztolányiová, J. Tamás, a manželia Juhászovci spestrili
malý kultúrny program hudobnou zložkou. Potom boli roz-
dané darčeky pre účastníkov. Po občerstvení sa začalo špor-
tové zápolenie. Súťažilo sa v ôsmych kategóriách. Súťažiaci,
ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, obdržali diplo-

my a vecné dary. Po vyhodnotení športovej súťaže nasledo-
valo očakávané losovanie tomboly a nakoniec obed. Potom
prítomní mohli využiť možnosť kúpania, ktoré poskytol ria-
diteľ kúpaliska Vadaš zdarma. Vedenie touto cestou ďakuje
mestskému úradu a mestskému zastupiteľstvu, riaditeľovi
kúpaliska Vadaš, Ing. M. Gyetvenovi, riaditeľovi Kappa Štú-
rovo Ing. L. Lopatkovi, Tomášovi a Františkovi Fodorovi,
pracovníkom reštaurácie Delfín, p. Csemezovi a Bernáthovi,
ako aj ostatným sponzorom za poskytnutú pomoc.

Výbor ZO dúfa, že zúčastnení odchádzali zo športového
dňa spokojní, a aj v budúcnosti prídu znovu v takom hoj-
nom počte aj na ďalšie podujatia.

Magdaléna Molnárová, členka výboru 

Športový deň a „Deň matiek” telesne postihnutých
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A Varsói Művészeti Intézet egykori jeles fotósának, Jan
Šwiderskinek alkotásaiból nyílt kiállítás a városi múzeum idő-
szaki kiállítótermében május 10-én. A kiállítást Dr. Konrad
Sutarski, a magyarországi Országos Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke és a budapesti Lengyelség Múzeuma és Levél-
tára igazgatója nyitotta meg. Az intézményből származik a je-
lenlegi anyag is. Szigeti László, a SZK oktatási államtitkára ün-
nepi köszöntőjében hangsúlyozta a közép-európai népek, így a
magyar, a lengyel és a szlovák nemzet egyirányú törekvéseit,
valamint egymás kultúrájának minél jobb megismerését, amely-
re ez a kiállítás remek példával szolgál. A kiállítás felett Zenon
Kosiniak-Kamysz, a Lengyel Köztársaság pozsonyi nagykövete
vállalt fővédnökséget. A lengyel külképviselet nevében annak
helyettese, Andrej Kalinowski köszöntötte a jelenlévőket. Dr.
Sutarski nyitóbeszédében elmondta, hogy Jan Świderski a pa-
raszti kultúra tárgyi megjelenését olyan jól ismerte, mint kevés
néprajzkutató és annak megörökítésére életének legszebb éveit
áldozta. A Lengyel Tudományos Akadémia terepkutatásai kere-
tében 25 esztendőn át járta az országot. Útjai során több mint
50 000 képet készített, tehát legalább 30 000 objektumot örö-

kített meg, melyek közül sok mára már teljesen megsemmisült.
Świderski fotóit megtaláljuk csaknem minden népművészetről
szóló publikációban. Jelentőségét mutatja, hogy a „Népművé-
szet Lengyelországban” című reprezentatív album 521 illusztrá-
cióból 197 Jan Świderski munkája. A népi művészetet
Świderski elsősorban dokumentumként kezeli. Mellőzi a sze-
mélyes, tudatosan szubjektív interpretációt, a szituáció megren-
dezését, a tárgy és a kontextus közvetlen ütköztetését. A foto-
gráfia tárgya minden esetben felismerhető. Kerül minden olyan
momentumot, mely elvonhatná a néző figyelmét a bemutatott
objektumtól. Kiállításain Świderski csupán a régi, autentikus
művészetet mutatta be. Fekete-fehér fotói a népművészet nagy-
szerűségét, báját és bölcsességét idézik fel. A kiállítás a Limes-
Anavum Regionális Kulturális Társulással közösen került meg-
rendezésre, s május 31-ig volt megtekinthető. A megnyitó után
a vendégek tiszteletére díszvacsora volt a Thermal Szálló étter-
mében, ahol az érintettek baráti légkörben vázolták fel a továb-
bi együttműködés lehetőségeit úgy a kultúra, mind a társadal-
mi élet területén.

Juhász Gyula

Z umeleckých diel bývalého fotografa Varšavského umelecké-
ho inštitútu, Jan Šwiderského bola 10. mája slávnostne otvore-
ná výstava v mestskom múzeu. Výstavu otvoril Dr. Konrad Su-
tarski, predseda Republikovej samosprávy poľskej menšiny
v Maďarsku a riaditeľ Múzea a archívu Poliakov v MR, odkiaľ aj
materiál tejto výstavy pochádza. Hostí pozdravil László Szigeti,
štátny tajomník MŠ SR, ktorý vo svojom slávnostnom príhovo-
re zdôraznil jednotné smerovanie stredoeuropských národov,
Maďarov, Poliakov a Slovákov – ako aj dôležitosť vzájomného
spoznania týchto kultúr, čoho dobrým príkladom je aj táto vý-
stava. Gestorom výstavy bol Zenon Kosiniak-Kamysz, veľvysla-
nec Poľskej rebubliky v Bratislave. V mene poľského veľvyslanec-
tva výstavu pozdravil Andrej Kalinowski, poľský vicekonzul.
Dr. Sutarski vo svojom otváracom príhovore spomenul, že pro-
stredie sedliackej kultúry Jan Šwiderski poznal tak dobre, ako
málo etnografov. Na jej dokumentovanie venoval najkrajšie ro-
ky svojho života. V rámci terénnych prác Poľskej akadémie vied
počas 25 rokov precestoval celú krajinu. Vyhotovil viac ako 50
000 fotografií, teda zvečnil aspoň 30 000 objektov, z ktorých

mnohé už neexistujú. Fotografie Šwiderskeho nájdeme skoro
v každej publikácii zaoberajúcej sa ľudovým umením. Jeho vý-
znam najlepšie vyzdvihuje to, že v reprezentatívnej publikácii
„Ľudové umenie v Poľsku” sa nachádzame 197 jeho prác z cel-
kového počtu 521 ilustrácií. Ľudové umenie berie Šwiderski
v prvom rade ako dokument. Zanedbáva osobnú, vedome sub-
jektívnu interpretáciu, usporiadanie situácií. Predmet fotografií
je v každom prípade rozpoznateľný. Fotograf sa vyvarúva ta-
kých momentov, ktoré by mohli odpútať pozornosť diváka od
predstavovaného objektu. Šwiderski na svojich výstavách vždy
prezentoval výslovne len staré, autentické umenie. Svojimi čier-
no-bielymi fotografiami prezentuje veľkoleposť, pôvab a múd-
rosť ľudového umenia. Výstava bola uskutočnená v spolupráci
s Regionálnym kultúrnym združením Limes-Anavum a potrvala
do 31. mája. Po jej otvorení nasledovala slávnostná večera
v Hoteli Thermal, kde sa v priateľskom duchu prejednali najak-
tuálnejšie otázky ďalšej spolupráce v oblasti kultúry a spoločen-
ského života regiónu.

Juhász

Lengyel népi faépítészet Jan Świderski fotóin

Poľská ľudová architektúra očami Jana Šwiderskeho

Száztizenöt éve, 1890. május 28-án párkányi műkedvelők a
Háber féle kávéházban előadtak két egyfelvonásos táncos víg-
játékot, adja hírül az Esztergom és Vidéke című lap. Mivel az
előző években hasonló hírrel nem találkozhatunk ez tekinthe-
tő az első párkányi műkedvelő (az újság szerint dilettáns) elő-
adásnak. Most pedig nézzük a részleteket, emléket állítva ez-
zel az előadás résztvevőinek:

I. Murai Károly: Virágfakadás (vígjáték 1 felvonásban). Ren-
dezte: Mendl József tanító. Szereplők: Péter bácsi – Szarvasi
Soma, Mártha, a neje – Deutsch Terka, Nelli, unokahuguk –
Mauthner Ilonka, Ödön, unokaöccsük – Simkó Aranka, Laczi,
ügyvédjelölt – Putz Zelma, Kati – Neumann Mariska.

II. Torkos László: Hármas szövetség (vígjáték 1 felvonás-
ban). Rendezte: Szarvasi Soma színművész. Szereplők: Kamil-
la – Neumann Vilma, Olga – Ullmann Paula, Piroska – Binéter
Ilka, Rétfalvy Zoltán – Deutsch Terka. 

Ezen első előadás érdekessége (a figyelmes olvasó már nyil-
ván észrevette), hogy a rendező-színművészen kívül a többi
férfi szerepet hölgyek alakították.

Az Esztergom és Vidéke júniusi számaiban két további hírre
találtam, melyeket az akkori olvasó nyilván megértett, a mai
azonban nehezen, de azért megpróbálom értelmezni. Tehát:
1890.VI. 26 „Párkányi színészet. Hogy nyoma legyen valami-
kor Párkány történetében a párkányi színészetnek, meg kell
említenünk, hogy most ott a nagykocsmában Irsai hatodfél
tagból álló ún. színtársulata adja egész komolyan Shakespeart
(sic) és Moliéret (sic).”

1890.VI. 29 „A párkányi színtársulat hatodfél tagja már be-
fejezte Shakespeare és Moliére ciklusait a nagy kocsmában s
most körutat csinál a megye eddig kevésbé fenyegetett közsé-
geiben.”

Itt egy akkoriban divatos vándorszínész társulatról lehet szó,
melynek székhelye városunkban volt. E társulat tagja lehetett
az első műkedvelő előadáson rendezőként is közreműködő
Szarvasi Soma. A színigazgató pedig Irsai úr lehetett, hogy a
„hatodfél tag” mit takar, azt fájdalom, de nem tudom hitele-
sen megmagyarázni.

Paulovics János 

Az első műkedvelő színi előadás Párkányban



1144 mmáájj  22000055ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

Fájó seb a szívben feledni nem enged, mert
olyan ember ment el, akit feledni nem lehet.

Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik április 6-án elkísérték
utolsó útjára a párkányi öreg temetőben

szeretett édesanyánkat, 

özv. VARGA ERZSÉBETET

Köszönet a virágokért, koszorúkért, 
a részvétnyilvánításokért, amelyekkel

igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.
A gyászoló család 

Hiába szállnak el az évek, 
szívünkben őrizzük drága emléked.

Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
gondoljanak rá, akik őt szerették.

Mély fájdalommal emlékezünk május 20-án,
halálának első évfordulóján 

KUNYÍK ZOLTÁNRA
Emlékét őrző szülei és testvére

S bolesťou v srdci spomíname na nášho drahého,
milovaného ZOLTÁNA KUNYÍKA, 

ktorý nás opustil 20. mája 2004. Jeho pamiatku
vo svojom srdci uchovávajú rodičia a brat.

A Párkányi Gimnázium igazgatóságának kezdeményezésére
teremfocitorna zajlott május 25-én a JUHCELPAP sportegye-
sület sportcsarnokában a helyi gimnázium két (tanárok és a
szülők), valamint a Kappa Štúrovo Rt., a Kappa Obaly Štúrovo
Rt. és a MCE Strojpap Kft. egy – egy csapatának részvételével.
A szabályok értelmében a csapatok körmérkőzést játszottak. A
kemény, harcias mérkőzések után a következő sorrend alakult
ki:

1. Kappa Obaly 10 pont 
2. Tanárok 8 
3. Kappa  7 
4. Szülők 4
5. MCE  0 
A torna legjobb góllövője Dobai László

lett 10 góllal, a Tanárok csapatából.
A mérkőzéseket megtekintette PhDr.

Anton Vačko, a Kappa Štúrovo Rt. sze-
mélyzeti igazgatója és Tamás István, a MCE
Strojpap Kft. igazgatója is.

A sporttalálkozó a gimnázium Sport utcai
épületében folytatódott, ahol a megfáradt
csapatokat frissen sült pogácsával és illatos,
jóízű gulyással várták a szervezők. 

A gimnázium vezetősége köszönetét fejezi ki a résztvevő csa-
patoknak és a gyári részlegek vezetőinek. Mivel a teremfocitor-
na második alkalommal került megrendezésre, a vezetőség re-
méli, hogy a következő találkozó is hasonló szellemben zajlik.

Z iniciatívy riaditeľstva gymnázia 20. mája sa uskutočnil
v športovej hale TJ JUHCELPAP halový futbalový turnaj za
účasti mužstiev gymnázia a firiem Kappa Štúrovo . Gymnázium
postavilo dve mužstvá (Učitelia a Rodičia), ďalšie Kappa Štúro-
vo, a.s., Kappa Obaly Štúrovo, a.s. a MCE Strojpap,
s.r.o. V zmysle pravidiel sa hralo každý s každým. 

Strelcom turnaja sa stal Ladislav Dobai hráč z mužstva Učite-
ľov, desiatymi gólmi. 

Turnaj sledovali aj
PhDr. Anton Vačko, perso-
nálny riaditeľ Kappa Štúro-
vo a Ing. Štefan Tamás, ria-
diteľ MCE Strojpap. Stret-
nutie pokračovalo v budo-
ve gymnázia na Športovej
ulici, kde unavených hrá-
čov privítali organizátori
čerstvo upečenými oškvar-
kovými pagáčmi a chutným
gulášom. Riaditeľstvo gy-
mnáziá vyjadruje svoje po-
ďakovanie všetkým účast-
níkom a vedeniu podni-

kov. Nakoľko toto podujatie bolo organizované druhýkrát, ria-
diteľstvo školy dúfa, že bude pokračovať aj v budúcich rokoch
v podobnom duchu.

-BJ– (Foto: Ing. Hammerschmidt)

Teremfocitorna Športové popoludnie

Riaditeľ Ján Bobor odovzdáva pohár kapitánovi 
víťazného mužstva

V máji sa v mestskej galérii predstavili výtvarníci zo „Zvolenskej
sedmičky”. Nech nikoho však nepomýli ich názov, v súčasnosti je
ich trinásť. Na vernisáži ich predstavil Ivan Gertli, člen združenia.
Podľa neho umenie nepotrebuje slová a definície, stačí vidieť a po-
cítiť to, čo nám autor chce svojim dielom sprostredkovať. 

Poslaním „Zvolenskej sedmičky” je združovať neprofesionálnych
a profesionálnych výtvarníkov, umelcov, fotografov a dávať im mož-
nosť pre konfrontáciu svojej tvorby vo vnútri združenia, ale aj mož-
nosť rozvinutia vzájomnej výtvarnej komunikácie s inými výtvarník-
mi. Snažia sa podchytiť mladých výtvarníkov a pomôcť im skúsenos-
ťami a možnosťou zúčastňovať sa spoločných výstav. Sú organizáto-
rom podujatia pre deti „Výtvarná škola hrou” so zameraním na eko-
lógiu, ktorá prebieha v severozápadnej bašte zvolenského zámku.
Z ďalšej činnosti treba spomenúť prípravu a realizáciu akcie „Mly-
nArt” – tvorivého stretnutia v interiéry mlyna zo začiatku minulého
storočia, ktoré je zamerané na realizáciu individuálnych, ale aj spo-
ločných výtvarných projektov. Každoročne organizujú spoločnú vý-
stavu pod názvom „Zvolenský výtvarný salón”, ktorý má už niekoľ-
koročnú tradíciu. Aj do Štúrova sa dostali vďaka tejto expozície, kto-
rá vlani v lete upútala vtedajšieho pracovníka kultúrneho domu. Ak
by ste si teda nestihli prezrieť tvorbu zvolenských výtvarníkov v Štú-
rove, počas leta sa vám ako náhradná možnosť ponúka návšteva zvo-
lenského zámku, kde sa s nimi a ich dielami zaručene stretnete. 

Májusban a „Zólyomi Hetes” tagjai mutatkoztak be a városi ga-
lériában. Megnevezésük ellenére az egyesületnek jelenleg nem hét,
hanem 13 tagja van, akiket Ivan Gertli, a csoport tagja mutatott be
az érdeklődőknek. Szerinte a művészetnek nincs szüksége szavakra
és magyarázatokra, a munkák magukért beszélnek. Elég látni és
érezni azt, amit az alkotó általuk közvetít felénk. 

Az egyesület célja összefogni az amatőr és hivatásos képzőművé-
szeket, fotográfusokat, biztosítani számukra a megmérettetést és a
kölcsönös tapasztalatcsere lehetőségét úgy az egyesületen belül,
mind más szervezetekkel együttműködve. Feladatuknak tartják a fi-
atal képzőművészek támogatását, nemcsak tapasztalatcserével, de
közös kiállításokon való részvétellel is. Ők a szervezői a „Játékos
képzőművészeti iskola” c.  környezetvédelmi célzatú gyermekren-
dezvénynek. Meg kell említeni a „MlynArt” néven ismert alkotótá-
borukat is. A találkozó színhelyéül egy múlt századból származó ma-
lom szolgál. Évente megrendezik a hagyományos „Zólyomi képző-
művész szalont”. Ennek a kiállításnak köszönhetően kerültek Pár-
kányba is, mivel tavaly nyáron elnyerte a kultúrház egyik akkori al-
kalmazottjának tetszését. Amennyiben elmulasztanák párkányi be-
mutatkozásukat, a nyári hónapokban egy kirándulás alkalmával ezt
bepótolhatják a zólyomi várban, ahol garantáltan találkozhatnak a
csoport alkotásaival.

-Ági-

„Zvolenská sedmička” v galérii Zólyomi üdvözlet a galériában
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Primátor mesta Štúrovo
V zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a

vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti

pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

Riaditeľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 

Adyho 6, 943 01 Štúrovo

Požiadavky:

Vysokoškolské vzdelanie, Odborná spôsobilosť, 

Riadiaca schopnosť, Komunikatívnosť,

Najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

Písomné vypracovanie koncepcie rozvoja ZŠ na obdobie 5 rokov,

Znalosť slovenského a maďarského jazyka 

Termín nástupu: od 1.8.2005.

Nástupný plat podľa príslušných ust. Zákona č. 553/2003 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke

najneskôr do 30. júna 2005 do 15.00 hod.

na Mestský úrad Štúrovo – sekretariát primátora mesta.

Obálku je potrebné označiť textom „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ”

Požadované doklady k prihláške:

1. Profesný životopis

2. Originál alebo overená kópia dokladu o vzdelaní

3. Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

4. Písomné vypracovanie rozvoja ZŠ

5. Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového

konania.

Výberové konanie sa uskutoční 14. júla 2005. 

Na výberové konanie bude pozvaný uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady

výberového konania.

V pozvánke bude upresnená hodina a miesto konania.

V Štúrove dňa 09.05.2005

Mgr. Ján Oravec, primátor mesta

Od roku 2002 je zavedený miestny poplatok za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady, ktorý zmenil i systém platenia občanov
a organizácií za tieto služby. Správcom tohto poplatku sa stalo mes-
to Štúrovo, t. j. občania a organizácie platia poplatok mestu Štúrovo.

Správca poplatku pri výrube a správe poplatku uplatňuje nasledov-
né právne normy:

– zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných a finančných orgánov v znení neskorších predpi-
sov

– zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

– Všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrovo o miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 10/2004

Správca poplatku pri stanovení výšky poplatku vychádza z jemu
známych skutočností vždy k 1.1. kalendárneho roka. Poplatok mesto
vyrubí u občanov na základe ich údajov alebo údajov z evidencie oby-
vateľov na mestskom úrade, a u organizácií alebo podnikateľov z úda-
jov uvedených na predpísaných tlačivách.

Ročný poplatok je povinný zaplatiť: 
– poplatník – občan, fyzická osoba – podnikateľ do 500,-Sk do

31.3. za príslušný kalendárny rok a nad 500,-Sk v štyroch splátkach
a to do 31.marca, 30.júna, 30.septembra, 30.novembra za príslušný
kalendárny rok.

– poplatník – právnická osoba do 5.000,-Sk do 31.3. za príslušný
kalendárny rok a nad 5.000,-Sk v štyroch splátkach a to do 31. mar-
ca, 30. júna, 30. septembra, 30. novembra za príslušný kalendárny
rok.

Poplatník je povinný zaplatiť v pokladni MsÚ na základe doručené-
ho platobného výmeru, dodatočného platobného výmeru, alebo na
účet mesta Štúrovo, ktorý je uvedený na platobnom výmere.

Povinnosťou poplatníka je oznámiť zmeny skutočností, ktoré sú
rozhodné pre stanovenie a vyrubenie poplatku a to najneskôr do 30
dní odo dňa, keď tieto nastali, pričom správca poplatku neprihliada
na zmeny skutočností u právnických osôb a fyzických osôb – podni-
kateľov. Po ohlásení zmeny skutočností pre občanov ( napr. narode-
nie dieťaťa, úmrtie člena domácnosti, prisťahovanie, odsťahovanie),
správca vydá nové rozhodnutie s prihliadnutím na zmeny.

Správca poplatku voči poplatníkom, ktorí si nesplnili svoju poplat-
kovú povinnosť napriek zaslaným výzvam na vyrovnanie dlhu zahaju-
je daňové exekučné konanie.

Správca poplatku daňovú exekúciu vykoná buď sám alebo pro-
stredníctvom exekútorských úradov rôznymi spôsobmi.

Ako sa vyhnúť nepríjemnostiam?
– usporiadať si trvalé a prechodné pobyty v nehnuteľnostiach, kto-

rých ste vlastníkmi, nájomcami alebo užívateľmi
– nahlasovať zmeny skutočností rozhodných pre stanovenie poplat-

ku v lehote, t. j. do 30 dní
– pri podaní žiadostí o zníženie, oslobodenie od poplatku je povin-

ný poplatník doložiť doklady osvedčujúce uvádzanú skutočnosť, kto-
rá má vplyv na zmenu poplatku.

Ďalšie informácie Vám poskytne mestský úrad, oddelenie financií,
plánovania a správy mestských podnikov, úsek daní a poplatkov, II.
poschodie, č. dverí 50. 

Monika Uzsáková, referentka na TKO

Ako s miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

A faluban mindenki Ilus néninek nevezte, de így ismerik őt a kör-
nyéken, s a Csemadok járási és országos fórumain is. Bejárta a kör-
nyék magyarlakta településeinek nagy részét, de szlovák közönség
előtt is gyakran fellépett. Több ízben vendégszerepelt Magyarorszá-
gon is. Ilus néni és az éneklés  több évtizeden át teljesen összeforrott,
s fogalommá vált.

Ilus néni, leánykori nevén Velicsányi Ilona, 1908. október 28-án
született Bélán. Tizenhét éves korában került Kéméndre. Elbeszélése
és az őt ismerő emberek szerint egész életében víg kedélyű volt, s mun-
ka közben is állandóan dúdolgatott. A legtöbb dalt, amit ismert, a
bátyjától tanulta. Gyakran játszott a falu fiataljaival színdarabokat, me-
lyek közül a legemlékezetesebbek a „Piros bugyelláris” és „A falu rosz-
sza” voltak. Kéménd nagy kultúrkedvelő községnek számított abban
időben.  „A hitet sem tiltották, jó éreztük magunkot. A csehek alatt is
megvót mindenünk, magyarú vótak a helysígek, meg az üzletek nevei
is fölírva, nemúgy mint máma” – kesergett Ilus néni.   Az idő múlásá-
val nemcsak énekeket és színdarabokat játszott, de szívesen tanította a
falusiakat is. Mert „A szíp dal az embert fölemeli”. A fiatal korában
összegyűjtött és megtanult, majd a több füzetbe gondosan lejegyzetelt
dalokat ma is ott találjuk asztalán. A legbüszkébb az alsó-garam men-
ti dalokra volt, melyek nagy részét máshol nemigen halotta énekelni.
A legkülönbözőbb magyar nyelvű nóta és népdalversenyeken a hatva-
nas évek közepétől vett részt  nagy sikerrel. Első fellépései helyi jelle-
gűek voltak, majd a nagy sikerek színhelyei következtek Gombaszö-
gön és Zselizen, Az országos népzenei fesztiválon, s a legkülönbözőbb
járási, területi és országos méretű versenyeken sok értékes helyezéssel,
díjjal, oklevéllel jutalmazták. Vass Lajos, Czine Mihály vagy Halász Pé-
ter és Budai Ilona buzdító szavait dicsekedve emlegette. A „Tavaszi
szél vizet áraszt” népzenei és népdalversenyek nélkülözhetetlen részt-
vevője volt. A szobájában szórakozó imádságos könyvek szövegét is kí-
vülről tudta. A több mint 80 évet megért Ilus néni néhány éve a „Cse-
madok kiváló népművésze” kitüntetés büszke viselője.

Tisztelettel adózunk azért a munkáért, melyet a Csemadokban vég-
zett és e munka által örökké élni fog  közöttünk. Mert: „s mint fán se
nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló”. 

Sindár Oszkár  

Kéménd jeles szülöttei

„A szíp dal az embert fölemeli”
Özv. Tóth Istvánné –  ILUS  NÉNI,  A  KÉMÉNDI  ÉNEKES
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2004. májusában az Ady Endre Alapiskola tanulói részt vet-
tek a járási atlétikai bajnokságon. Akkor egy fiatal nyolcadikos
lány hívta fel magára a figyelmet. Az első versenyén részt vevő
Fábri Dominika néhány centiméter híján 66 méter távolságba
küldte a krikettlabdát. Az eredmény nem csak azért volt kima-
gasló, mert a vetélytársak 15 – 20 méterrel maradtak el mögöt-
te, hanem mert ebben a korosztályban ilyen eredménnyel a
szlovák bajnokság dobogójára is fel lehet állni. Így jó esélyekkel
és némi reménnyel utazhatott három héttel később Nyitrára, a
kerületi bajnokság színhelyére. Sajnos a  tapasztalatokkal nem
rendelkező és a szükséges felkészülés hiányában versenyző Do-
minika nem tudta megismételni eredményét és 63 méteres leg-
jobb kísérletével a második helyre szorult. Az akkori kerületi
bajnok 65 méteres eredménnyel jutott tovább a szlovák iskolai
bajnokságra, és mivel – sajnos – csak az első helyezett juthatott
tovább, Dominikának ez a végállomást jelentette. De miért is
érdekes ez a történet ma, egy évvel később? Dominika nem
hagyta elrabolni az álmát. A nyári vakációzás után kemény
munkába fogott. A felvételi felkészülések és angol nyelvi tanul-
mányai mellett talált időt a 2005. évi atlétikai versenyre való
felkészülésre is. Míg mások tanítás után a barátaikkal távoztak
az iskolából, ő a tornateremben folytatta. Vasárnaponként a
konditeremben töltötte estéit. Ősszel, télen, tavasszal egyaránt,
amíg el nem jött a nagy nap. A járási bajnokságot fölényesen
nyerte és gond nélkül jutott tovább a kerületi fordulóra. 2005.
május 24-én ujból szemtől szemben álltak az akkori győztessel.
A vetélytárs az idén 68 méterre javította tavalyi eredményét.

Dominika első dobása azonban mindenkinek tudtára adta, ki az
úr a pályán. A második már véglegesen eldöntötte, ki a győztes.
A mérés után mindenki rácsodálkozott: „Fábri Dominika –
73,10 méter”. Dobásával ő „repült” a szlovák iskolai bajnok-
ságra. Hogy jobban el tudjuk képzelni a teljesítmény nagyságát,
a tavalyi szlovák bajnoki cím megnyeréséhez nem egész 69 mé-
ter volt elegendő. Az utolsó erőpróba június 7-én lesz Beszter-
cebányán, ahol Dominika valóra válthatja legmerészebb álmait. 

Dominika, kívánunk sok sikert a szereplésedhez, és reméljük
a történeted itt nem ér véget és hallunk még rólad a jövőben.

Szabó Attila

29. apríla bolo v štúrovskej športovej hale rušnejšie ako ino-
kedy. Zo všetkých strán sa do nej totiž valili húfy nedočka-
vých detí... Áno, v tento aprílový deň sa položili základy no-
vej športovej tradície nášho mesta – uskutočnila sa 1. športo-
vá olympiáda detí materských škôl Štúrova.  Olympiáda bola
otvorená tak, ako sa patrí – zapálením olympijského ohňa
v srdciach detí, vztýčením olympijskej zástavy a zložením sľu-
bu. Deťom  sa za  organizátora, CVČ, prihovoril jeho riaditeľ
Július Hégli. Po milých slovách Mgr. Alžbety  Jolcsíkovej, sa
začalo súťažiť. Deti čakalo šesť olympijských disciplín. Bojo-
vali čestne, ako sa na malých športovcov patrí. Víťazmi jed-
notlivých disciplín sa stali: 

v behu na 20m  zvíťazili E. Turi Nagyová (MŠ Adyho ul.)
a P. Čižmár (MŠ Bartókova ul.)

v behu na 100m G. Mejia (MŠ Bartókova ul.) a F. Srnka
(MŠ, Adyho ul.),

v skoku do diaľky N. Helészová(MŠ Lipová ul.) a P. Laki
(MŠ Družstevná ul.) 

v hode do diaľky E. Fodorová (MŠ Bartókova ul.) a L. Voj-
tek (MŠ Adyho ul.), 

v hode do cieľa N. Nágel (MŠ Bartókova ul.) a K. Pénz (MŠ
Bartókova ul.). 

V štafetových pretekoch zvíťazili deťi z MŠ na Adyho ulici.
Celkové poradie materských škôl v počte získaných medailí

bolo nasledovné:
MŠ Bartókova ul. (12medailí), MŠ Adyho ul. (9medailí), MŠ

Družstevná (5 medailí) a MŠ Lipová (5 medailí). Záver patril
víťazom – všetkým zúčastneným deťom, pretože každé z nich
si domov odnášalo okrem dobrého pocitu z pekného dopolud-
nia aj pamätný list, medailu a sladkú odmenu. Olympiáda sa
koná tradične každý štvrtý rok...Dúfajme, že nám jej pôvodní
zakladatelia odpustia drobnú zmenu– my si ju radi zopakuje-
me o rok. Tak, milí malí športovci, o rok dovidenia! 

CVČ 

Április 29 -én a párkányi sportcsarnokban nagyobb volt a
zsivaj, mint valaha. Minden irányból türelmetlen gyerekek
özönlöttek befelé. Ezen az áprilisi napon városunk sportélet-
ében új hagyomány teremtődött – megrendezésre került a
párkányi ovisok első olimpiája. A megnyitón, ahogy illik, fel-
lobbant az olimpiai láng a gyerekek szívében, kitűzték az
olimpiai zászlót és letették az olimpiai esküt. A rendező, a
szabadidőközpont nevében annak igazgatója Július Hégli
szólt a gyerekekhez, majd Mgr. Alžbeta Jolcsíková kedves biz-
tató szavai után megkezdődött a verseny. A gyerekek hat
sportágban, igazi sportolókhoz méltóan versenyeztek. Az
egyes sportágak győztesei:

20 m-es futásban Turi Nagyová E. (Ady utcai óvoda) és
Čižmár P. (Bartók utcai óvoda) 

100 m-es futásban Mejia G. (Bartók utcai óvoda) és Srnka
F. (Ady  utcai óvoda), 

távolugrásban Helész N. (Hársfa utcai óvoda) és Laki P.
(Szövetkezet sori óvoda)

távolba dobásban Fodorová E. (Bartók utcai óvoda) és
Vojtek L. (Ady utcai óvoda)

célba dobásban Nágel N. (Bartók utcai óvoda) és Pénz K.
(Bartók utcai óvoda). 

A váltóversenyekben az Ady utcai ovisok arattak győzel-
met. Az összesített rangsor az elnyert érmek alapján a követ-
kező: Bartók utcai óvoda (12 érem), Ady utcai óvoda (9
érem), Hársfa utcai óvoda (5 érem), Szövetkezet sori óvoda
(5 érem). Minden gyerek a verseny győztese volt, mert amel-
lett, hogy rengeteg élménnyel gazdagodtak, emléklappal, ér-
mekkel és sok édességgel tértek haza. Olimpiát a hagyomány
szerint négyévente rendeznek. Reméljük, hogy az alapítók el-
néznek nekünk egy apró változtatást – mi örömmel megren-
dezzük jövőre is. Így hát, kedves kis sportolók, viszontlátásra
jövőre.

SZIK

Amikor az akarat meghozza gyümölcsét...

Športová hala jasala Zsivaj a sportcsarnokban

Fábri Dominika átveszi aranyérmét
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Prvé lúče slnka, vôňa jari, zeme a prebúdzajúcej sa prírody.
Životodarná jar vlieva do nás silu a radosť. S ľahkosťou a nad-
šením otvárame srdcia. Je tu máj – mesiac lásky; zvykli sme si
hovoriť. Lásky prelietavej, pominuteľnej, ale i trvácej. A k tým
najvernejším a najtrvalejším určite patrí materinská láska. Pre-
to v tento najkrajší mesiac roka patrí jeden deň i krásnemu svi-
atku matiek. Takýto deň si pripomenuli a oslávili mamky, ma-
mičky i babičky nášho mesta 9. mája, ktorý pre ne pripravil
Miestny odbor Matice slovenskej vo svojich priestoroch. V kul-
túrnom programe vystúpili žiaci ZŠ – družinári s pásmom „Pre
všetky mamy” a tanečnými kreáciami pod vedením pani učite-
liek Kollerovej, Maruničovej a Mišicákovej. Za zvukov rezkej
muziky predviedol folklórne tance detský folklórny súbor Štú-
rovčatá, pod ved. pani učiteľky Zelinkovej. 

Súčasťou sviatočného popoludnia bolo i vyhodnotenie vý-
tvarných prác žiakov Špeciálnej základnej školy v Štúrove na
tému „Mama je len jedna” a „Domovina moja”, ktoré boli vy-

stavené v priestoroch MS. Už tradične takéto podujatie sa ne-
zaobíde bez aktuálnej výstavky, tentoraz spojenej s minisúťa-
žou o určenie názvov kvetín vystavovaných na paneloch. Prí-
tomní si so záujmom pozreli i veľmi zaujímavú výstavu rezbár-
skych prác pána Stanislava Kaplána a to kolovrátky, busty, ale-
gorické hlavy, drevené vešiaky a pod. Táto výstavka sa stretla s
mimoriadnou pozornosťou a uznanlivosťou. Slová a básne,
spev detí a gratulácie ako i symbolický karafiát, ktorým boli
prítomné mamičky obdarované, všetko čo odznelo v toto popo-
ludnie nás utvrdzuje v tom, že najcennejší dar v živote je pre
dieťa i dospelého človeka nezištná materinská láska. Láska,
ktorá nič nežiada, o nič neprosí, ktorá sa nedá ničím nahradiť
ani zaplatiť. Pestujme si ju navzájom: rodičia i deti. To nech je
naše spoločné želanie.

Ďakujeme za finančnú podporu, ako príspevok na uskuto-
čnenie uvedenej akcie Mestskému zastupiteľstvu v Štúrove.

Ľudmila Vandová

Április 26-án ünnepi műsorral emlékeztek meg a Bartók
utcai óvodások József Attila századik születésnapjáról. Ezen
az évfordulón az iskolaköteles óvodások szavalták a költő
szebbnél szebb verseit, sőt a megzenésített verseket el is éne-
kelték vagy hallgatták kazettákról. A műsoron kedves vendé-
gek is részt vettek: a városházáról, a könyvtárból, az alapis-
kolából és itt volt Zsapka Attila, a Korzár együttes gitárosa,
aki élőzenével tette színesebbé ezt a csodálatos délutánt. A
közönség – mármint a szülők, nagyszülők együtt énekeltek
az óvodásokkal és sok-sok tapssal jutalmazták a szép ünnepi
műsort. Mindezért köszönet illeti az óvónéniket, az igazgató
nénit, amiért ilyen elhivatottan foglalkoznak gyermekeink-
kel-unokáinkkal.

Juhász Irén
A képen: Kudri Dianka és Garami Nikolka ifjú versmondók

A számítástechnikai grafika műfaját sokan elismerik, mint mű-
vészetet, viszont vannak, akik inkább a klasszikus képzőművésze-
tet helyezik előtérbe. A számítógép segítségével készített képek-
nél arról van szó, hogy van egy alap, de ez nem a természet, ha-
nem független képi konstrukció, egy több szűrőn keresztül feldo-
gozott valóság. A számítógép által fejeződik ki legjobban, ahogy
az ember a valóságot modellezi, a maga képére formálja. Kime-
revített mozgóképek, a futurista festészet lírai továbbgondolása.
Hiába a gépi szűrő, a művész ugyanúgy kezén keresztül áramol-
tatja az érzelmeket és jelet hagy, akár egy festő vagy rajzoló.

Hernádi Paula számítógéppel létrehozott világát Dr. Kocsis
Ernő művészettörténész mutatta be áprilisban a galériában. Alap-
vetően lírai művészet, az illuzórikus, impresszionista felfogástól
égészen az elvont, absztrakt képi megjelenítésig szabadon elegyí-
ti a stílusokat. Hernádi Paula elég hosszú grafikustevékenység
után fedezte fel magának az elektrográfiát. S ha valaki grafikus-
ként kezdi a pályáját és grafikusként dolgozik hosszú éveken át,
annak ez alapvetően meghatározza látását. Ő az egyetlen, aki az
elektrográfia törvényszerűségeit nem elválasztja, hanem összesi-
mítja a grafikával. Ez olyan közös területeken lehetséges, mint
a mozgás megjelenítése és a látomásszerű ábrázolás. A számító-
gépes grafika és a hagyományos képkészítés között az alapvető
különbség a variációs lehetőségben van. 

Hernádi Paula a számítógépet eszközként használja, alapvető-
en lírai alkat. Inkább a hagyományt folytató, a hagyományt fo-
lyamatosan megújító alkotói felfogás híve. Budapesten él és dol-
gozik. Számos egyéni és közös kiállításon vett részt.

Počítačová grafika. Žáner, ktorý rozdeľuje milovníkov ume-
nia do dvoch táborov. Mnohí ho uznávajú ako umenie, ale sú aj
takí, ktorí uprednostňujú klasické umenie. Pri obrazoch zhoto-
vených počítačovou technikou sa jedná o to, že máme neprirod-
zený základ, určitú nezávislú obrazovú konštrukciu, skutočnosť
viackrát spracovanú. Práca s počítačom je najväčším dôkazom
toho, že človek modeluje skutočnosť, pretvára ju na svoj vlast-
ný obraz. Sú to strnulé obrázky pohybov, rozvinutie futuristic-
kej maľby. Napriek mechanickému filtru pocity prenáša umelec
prostredníctvom ruky, zanecháva znaky tak, ako maliar alebo
grafik.

Svet Pauly Hernádi predstavil v apríli obecenstvu galérie
Dr. Ernest Kocsis, historik umenia. Je to v podstate lyrické ume-
nie, ktoré voľne spája štýly od iluzórneho, impresionistického až
po abstraktné zobrazenie. Hernádi Paula objavila elektrografiu
až po dlhej grafickej činnosti. Ak niekto začína svoju kariéru
ako grafik, a tak pracuje dlhé roky, tomu grafika od základov
určí videnie, pohľad na svet. Ona je jediná, ktorá zákonitosti
grafiky neoddeľuje, ale spája s grafikou. Toto je možné v takých
spoločných oblastiach, ktorými sú zobrazenie pohybu a ab-
straktné videnie. Základný rozdiel medzi počítačovou grafikou
a tradičným zhotovením obrazov je vo variabilnosti. Pre Paulu
Hernádi je počítač nástrojom. Je v podstate lyrickou osobno-
sťou, zástankyňou tradícií, myšlienky priebežnej tvorivej obno-
vy tradícií. Žije a tvorí v Budapešti. Zúčastnila sa mnohých spo-
ločných a samostatných výstav.

Ági

Rendhagyó kiállítás Netradičná výstava

Mamám k sviatku

Ünnepi délután a Bartók utcai óvodában
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Jún 2005 június

K i n o  –  M o z i

1. Miss špeciálny agent 2: Krásna a nebezpečná (Sandra Bullock, R. King, W. Shatner)
2.-3. Blade: Trinity (Wesley Snipes, Kris Kristofferson Jessica Biel)
4.-5. Cesta okolo sveta za 80 dní (Jackie Chan, Arnold Schwarzenegge, Owen Wilson) 
7. Filmový klub: Občan Kane (R: Orson Welles)
8. Slnečný štát alebo hrdinovia robotníckej triedy (Ľ. Kostelný, O. Navrátil, Cs. Kassai)
9.-10. Constantine (Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swinton)
11.-12. Krv zmiznutého (Vilma Cibulková, Ester Geislerová, Jiří Lábus, Marek Vašut)
14.-15. Buť Cool (John Travolta, Uma Thurman, The Rock)
16.-17. Paparazzi (Cole Hauser, Robin Tunney)
18.-19. Cumlikátor (Vin Diesel, Brittany Snow, Max Thieriot)
21. Filmový klub: Trio z Belleville
22. Môj učiteľ Ibrahim (Omar Sharif, Pierre Boulanger, Isabelle Adjani)
23.-24 Jeho foter, to je lotor! (Ben Stiller, Robert de Niro, Dustin Hoffman, B. Streisand)
25.-26. Kráľovstvo nebeské (Orlando Bloom, Liam Neeson, Jeremy Irons, Eva Green)
28. Klan lietajúcich dýk 
29. Jar, leto, jeseň, zima... a jar
30.-1.6. Star Wars 3: Pomsta Sithov

Avízo na júl 2005 – júliusi előzetes:
Madagaskar, veľký sen malej zebry XXX 2 Smiem prosiť Sahara, Saw: Hra o prežitie

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete

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

Főszerkesztő/Šéfredaktor: Bencze Cs. Attila

Premiéra mesiaca
Filmový klub
TRIO Z BELLEVILLE (Francúzsko, Kanada, Belgicko

2002)
Réžia, scenár a kamera: Sylvain Chomet, Hovoria: Miche-

le Cauche Leux, Jean-Claude Donda, Michel Robin
Vizuálne dokonalý, rafinovaný a čarovne vtipný animovaný

film pre dospelých i deti je odpoveďou na bezchybné animova-
né produkty takých kolosov, akými sú Dreamworks či Disney.
Hlavný hrdina Šampión je osamelý chlapec, ktorého adopto-
vala jeho babička madam Souza. Tá sa postará o to, aby vnuk
našiel verného kamaráta v psovi Brunovi a aby našiel záľubu
v jazde na bicykli. Šampión je však počas jedných cyklistic-
kých pretekov spolu s dvomi ďalšími kolegami unesený fran-
cúzskou mafiou. Babička Souza s Brunom sa ho rozhodnú za-
chrániť. 

Príbeh o priateľstve a ľudskosti
MÔJ UČITEĽ IBRAHIM (Francúzsko 2003)
Réžia: Francois Dupeyron, Hrajú: Omar Sharif, Isabelle

Renauld, Pierre Boulanger, Gilbert Melki 
Osamelý a monotónny život starého 70-ročného Turka (vy-

nikajúci Omar Sharif), ktorý deň čo deň vysedáva vo svojom
obchodíku na predmestí Paríža sa náhle zmení, keď sa spriate-
lí s trinásťročným židovským chlapcom Momom. Momo, kto-
rého zaujímajú len dievčatá a rokenrol, postupne nachádza
v rozhovoroch so starým Ibrahimom nový, duchovnejší rozmer
života. Stále častejšie stretávanie sa tejto nesúrodej dvojice vy-
ústi do silného priateľstva a Momo si uvedomí, že láskavý
„Arab” mu postupne začína nahrádzať otca. 

Lyrický príbeh o hľadaní harmónie
JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA . . . A JAR (Južná Kórea 2003)
Réžia: Kim Ki-Duk
Tento fascinujúci filmový príbeh odohrávajúci sa v prostre-

dí malého budhistického chrámu ukazuje narodenie a smrť na

jar, lásku a vášnivú posadnutosť v lete, zúfalstvo a hnev na je-
seň, mier i skúsenosť spojenú so zimou . . . a znova jar, ktorá
sľubuje obnovenie rovnováhy a pokračovanie života. Pokojný
život starého mnícha a malého chlapca, jeho nástupcu, osudo-
vo ovplyvní jedna žena. 

KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ (USA 2004)
Réžia: Ridley Scott, Hrajú: Eva Green, Orlando Bloom, Li-

am Neeson, Jeremy Irons
Slávny režisér nemenej slávneho Gladiátora, ktorý oživil za-

šlú slávu historických veľkofilmov, nás tentoraz zavedie do ob-
dobia križiackych výprav a priblíži nám majstrovsky natočenú
a vizuálne dokonale stvárnenú krvavú bitku o Jeruzalem.
V centre príbehu stojí prostý vidiečan, kováč Balian (Orlando
Bloom), pre ktorého je krížová výprava do Svätej zeme cestou
k rytierskej a teda aj kresťanskej cnosti a zároveň k sebe samé-
mu. Z rodnej francúczskej dedinky odchádza po tom, čo mu
zomrelo dieťa i manželka, a keď v návale zlosti zabije miestne-
ho mnícha. Ako čerstvo pasovaný rytier prichádza do Jeruzale-
ma, kde sa snaží vniknúť do zákulisia mocenských sporov, kto-
ré vyústia do boja obyvateľov Jeruzalema proti Saladinovej sa-
racénskej armáde

Láska medzi kvapkami krvi
KLAN LIETAJÚCICH DÝK (Čína 2004)
Réžia: Zhang Yimou
Po úspešnom Hrdinovi prichádza režisér Zhang Yimou s ďal-

ším strhujúcim príbehom v rytme starodávneho bojového
umenia wušu. Tentoraz nás ale čaká romantický príbeh o za-
kázanej láske, ktorá nedovolene vzplanie medzi policajtom
Tin a slepou tanečnicou Mej. Tin ju plánuje využiť ako návna-
du k dolapeniu povstaleckého Klanu lietajúcich dýk, ktorý sa
sformoval proti štátnej moci. Títo dvaja sa však napriek všet-
kým nepriaznivým okolnostiam do seba zaľúbia a tým si pod-
píšu rozsudok smrti. 

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

Júnové hity v kine Danubius, alebo čo by ste mali určite vidieť
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R.I.T.E. Oktatási Stúdió

TTTTaaaannnnffffoooollllyyyyaaaammmmooookkkk    PPPPáááárrrrkkkkáááánnnnyyyybbbbaaaannnn!!!! !!!! !!!!
– Rendezvényszervező és protokoll-ügyintéző

– Marketing és reklámügyintéző

Szakképzett magyarországi előadókkal!!!

Info: 035/788 6070, 0905/181 099

www.rite21.net

Jelentkezés: június 13-án, 16,00 órakor 

a Párkányi Gimnáziumban

Lacné odevy zo zahraničia 
+ CD a DVD nosiče
Štúrovo, Balassiho ul. 8, 

bývalý Vilma obchod

AANNGGOOLL  NNYYEELLVVTTÁÁBBOORR

GGYYEERREEKKEEKKNNEEKK
Gyönyörű környezetben,  

Bojnice közelében

Információ tel . :  0905 584 989
www.kate.szm.sk

Határidő 2005.  június 20.

A T - R E A L I T Y
Realitná kancelária – ingatlaniroda

– kompletný servis pri predaji, kúpe a prenájme
nehnuteľností (byty, rodinné domy, chaty, pozemky a iné)
– ohodnocovanie nehnuteľností k pôžičkám
– vyhotovenie zmlúv – kúpne, nájomné, darovacie a iné.

Rákócziho 58, Terasy II., Štúrovo, kanc.: 036/752 4842
Ing. Anna Hrmová:0911 101 555
Ing. Tibor Hrmo: 0903 452 947

Kezdjük a nyarat egy FERGETEGES SZABADTÉRI BULIVAL! 

Információ: MsKS Štúrovo, Hasičská 25
VMK Párkány, Tűzoltó utca 25
Tel.: 036/7511 108

NYÁRNYITÓ:
2005. július 1. (péntek) 20.00
óra, párkányi sportpálya

PA-DÖ-DÖ élő koncert, 
showműsor táncosokkal

Ha igazi bulira vágysz, ezt ne hagyd ki!

Jegyárak: elővételben: 200 Sk/1400 Ft
a helyszínen: 250 Sk/1800 Ft

• Lacno predám mrazničku 170 l, farebný TV, PC Pentium
150, ventilátor, plastové prepravky, detskú hojdačku, detskú
skladaciu postieľku, pinpongový stôl, váľandu, stôl.
Tel: 0903/926591, 7512310.

• Babakocsi eladó, 4 kombinációs, zöld-drapp színben, egy
gyermek után. 3.000 Sk. Tel.: 0907/766278.

• Esztergomi munkahelyre keresünk: gépi forgácsolót, szer-
számkészítő géplakatost, illetőleg nyelvtudással és számítógépes
ismeretekkel rendelkező, ambiciózus titkárnőt. Bérezés megegye-
zés szerint. Tel.: (33)313-080, 06(30)209-7672. 

•• Dvaja amatérski gitaristi s vlastnou tvorbou hľadajú
basgitaristu, bubeníka, príp. klávesáka. Skúšobňa v Štúrove je
k dispozícii. Tel.: 0907/754147. 

• Eladó Párkányban 125 m2 alapterületű kétszintes kétbalko-
nos garázsos új családi ház 800m2 telekkel szerkezetkész állapot-
ban, nyílászárókkal (Eurofa) villany+víz+Tondach, és az összes
engedéllyel certifikáttal együtt. Tel.: 0915/744649,
0905/278388.

• Kúpim v Štúrove 2-3-izbový byt v osobnom vlastníctve.
Prosím volať tel.č.: 036/7563 730.

• Vennék Párkányban magántulajdonban lévő 2-3-szobás
lakást. Kérem, hívják a 036/7563 730 telefonszámot!

• Predám balkónové dvere a okno. Tel: 7511 359.
• Érettségizett fiatalok figyelem!
A budapesti székhelyű Európai Üzleti Polytechnikum érettségi-

zett szlovákiai fiatalok részére – magyar nyelven folyó – szakkép-
zéseket indít nappali tagozaton a 2005/2006-os tanévben. 2 éves
akkreditált felsőfokú szakképzések, 2 éves emelt szintű szakkép-
zések, 1 éves középfokú szakképzések. A beiratkozott tanulókat
tanulói jogviszonnyal járó juttatások: kollégiumi elhelyezés, diák-
igazolvány, utazási kedvezmények illetik meg. A végzett hallga-
tók beszámítással folytathatják tanulmányaikat szakirányú ma-
gyar felsőoktatási intézményekben. Jelentkezni lehet a Danubia
Tour utazási irodában Párkányban a Fő utca 32 alatt (a szabad-
időközpont épületében), ahol ezenkívül a legfrissebb Last minute
utakkal, bel– és külföldi nyaralási ajánlatokkal várják a kedves ér-
deklődőket. Bővebb információ-tel.: 036/7510 640, 0903/970
539. 

ÉPÍTKEZŐK, KIVITELEZŐK! 

SZIGETELJEN MOST A LEGJOBB ÁRON!

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐRENDSZER AKCIÓ!

A GIPS-METAL szigetelőanyag rendszer kereskedő és gyártó

nagykereskedelmi Kft. megkezdte a lakossági kiszolgálást diszkont áron.

Csak minőségi, EMI-zett termékeket értékesítünk.

Áraink: alu élvédő 40 Ft/m

Indító profil, 4 cm-es 150 Ft/m

5 cm-es 160 Ft/m

alu élvédő, hálós 80 Ft/m

polisztyrol ragasztó tapasz 65 Ft/kg

polisztyrol hőszigetelő hablemez 95 Ft/m2xcm

2 mm-es gördülőszemcsés nemes vakolat (fehér) 180 Ft/kg

üvegszövet háló 145 gr (Tolnatext) 160 Ft/m2

alapozó 400 Ft/l stb. 

Esztergom, Szérűskert u. 3. Tel.: 33/401-921, Mobil: 00-36-30/209-7672
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Ingyenes regisztráció Registrácia zdarma
Ajándék Darček
Kis mintacsomag Malý vzorkový balíček

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 

FIRMA TESZÁR

HHllaavvnnáá  3344HHllaavvnnáá  3344,,  ,,  TTeell..::  003366//77551111  222277TTeell..::  003366//77551111  222277

ŠPORT

Novootvorená cestovná agentúra Vám 

v príjemných priestoroch ponúka:
– zahraničné pobyty s odletom z Bratislavy, Viedne a Budapešti

– pobyty na Slovensku i v exotických krajinách

– víkendy v európskych mestách ako Paríž, Rím...

– letenky do celého sveta

– autobusové zájazdy

– cestovné poistenie UNION

– wellnessové a skrášľujúce pobyty pre dámy

– last momenty

– profesionálny prístup ku klientovi

Újonnan nyílt utazási iroda kellemes környezetben

várja Önöket. A kínálatunkól:

– külföldi nyaralás pozsonyi, bécsi és budapesti indulással

– belföldi üdülések és exotikus utak

– hétvégi utak Európa városaiba mint Párizs, Róma...

– repülőjegyek az egész világba

– autóbuszos kirándulások

– wellness és szépitő üdülések hölgyeknek

– UNION utazási biztosítás

– last momentek

– magas szintű szakmai hozzáértés

DOVOLENKA NA SPLÁTKY !!!

NYARALÁS RÉSZLETRE !!!

Cestovná agentúra BOOMERANG, Hasičská 4 Štúrovo 

(oproti autobusovej stanici)

Tel: 036/7524198, 0907 415 234, boomerang@slovanet.sk

PPPPôôôôžžžž iiii ččččkkkkyyyy
Poskytujeme hotovostné pôžičky

na nehnuteľnosti v Štúrove 

– byty v OV alebo DB, ďalej aj 

na rodinné domy formou záložného

práva.

100%-ná istota.

Peniaze okamžite!

Tel.: 0903/558 186

KKKKööööllll ccccssssöööönnnn
Készpénzkölcsön jelzálog ellenében –

személyi vagy szövetkezeti 

tulajdonban lévő 

párkányi lakásokra, családi házakra.

100%-os garancia!

Készpénz azonnal! 

Tel.: 0903/558 186
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Stavebný úver:
• od 25 tis. do 3 mil. Sk
• úroková sadzba od 3% p.a.
• ochrana Vašich vkladov až do 40-
násobku priemernej mesačnej mzdy

Bezúčelový spotrebný úver:

• od 5 tis. do 150 tis. Sk

• úroková sadzba už od 5%

• bez ručenia

V prípade záujmu sa informujte u Vášho finančného poradcu: 

Ing. Karol Meliška, Hlavná 2 – VÚB, a.s., 1. poschodie č. dverí 207. 

Prac. doba: 8.00-12.00, 14.30-16.30 hod., Tel.: 036/7523717, 0905/837794

VVVVcccchhhhoooodddd     zzzzoooo     SSSSoooobbbbiiii eeeesssskkkkeeeehhhhoooo     uuuu llll iiii cccceeee

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

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

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

· najvýhodnejšie poistenie motoro-

vých vozidiel podľa výkonu motora 

v kW

· kapitálové poistenie kritických 

chorôb 

– vyplatenie celej sumy pri diag-

nostikovaní kritickej choroby

poisteného aj jeho detí

· dôchodkové poistenie – celoživot-

ný súkromný dôchodok

· najvýhodnejšie majetkové pois-

tenie

Wüstenrot poisťovňa: NNNNoooovvvv iiii nnnnkkkkaaaa!!!!

Wüstenrot stavebná poisťovňa:

Teherfuvarozást vállalok Citroen Jumper-rel 
(külföldre is) – 2 tonnáig

Tel.: 0905/357 281

MMAARRIIMMEEXX  sskk
BBAAZZÉÉNNYY  AA  PPRRÍÍSSLLUUŠŠEENNSSTTVVOO  ––

VVÍÍRRIIVVÉÉ  VVAANNEE  ––  SSAAUUNNYY

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

((aajj  nnaa  ssppllááttkkyy))

MMggrr..  MMeelliisskkoovváá  AAnnddrreeaa

993377  0011  Žž eelliieezzoovvccee,,  HHvviieezzddoossllaavvoovvaa  5511

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

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

POČÍTAČOVÉ KURZY

Ak sa chcete naučiť pracovať v programoch Word,

Excel, PowerPoint, Outlook, alebo sa v nich

zdokonaliť, alebo potrebujete pomoc s prípravou

na testy ECDL, zavolajte v pracovných dňoch medzi

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

Hypotekárny úver do výšky 100% hodnoty založenej nehnuteľnosti

– doba splatnosti 20 rokov – výhodná úroková sadzba

PPeennzziióónn  KKoorrmmooss

0905/513 732

Štúrovo, Komenského 8

Prijmeme 
ČAŠNÍČKUČAŠNÍČKU

na plný úväzok

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

Simon Ferenc,  Madáchova 113,  

943 60 Nána

EENNEERRGGYY  vv  ŠŠttúúrroovvee  ppoonnúúkkaa::
• 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

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

PPrrííjjeemmnnéé  cchhuuddnnuuttiiee – doplnky výživy na ochranu Vášho zdravia 
výrobky HERBALIFE

JJóóíízzűű  ffooggyyóókkúúrraa – táplálék kiegészítők az Ön egészségének megóvására
HERBALIFE termékek

TTeell::  003366//77551111  115555,,  00990044//440077  332200

OOOOVVVVOOOOCCCCNNNNÉÉÉÉ    SSSSTTTTRRRROOOOMMMMYYYY,,,,     
OKRASNÉ DREVINY,

ŠŠŠŠIIIIRRRROOOOKKKKÝÝÝÝ    VVVVÝÝÝÝBBBBEEEERRRR    PPPPOOOOSSSSTTTTRRRREEEEKKKKOOOOVVVV,
záhradkárske potreby, 
osivá, kŕmne zmesy

GGGGYYYYÜÜÜÜMMMMÖÖÖÖLLLLCCCCSSSSFFFFÁÁÁÁKKKK, DÍSZFÁK, 
PPPPEEEERRRRMMMMEEEETTTTEEEEKKKK    NNNNAAAAGGGGYYYY    VVVVÁÁÁÁLLLLAAAASSSSZZZZTTTTÉÉÉÉKKKKBBBBAAAANNNN

örökzöldek, vetőmagok, 
kertészbolt, tápok



 Družstevný rad 17, 943 01  Štúrovo 
 Mobil: 0905442666, 0905521158, Tel./Fax: 036/7524517 
 E-mail: nagy.dusan@post.sk 

Predaj:

• asfaltovaných izola ných
materiálov bez krycej vrstvy 
a s krycou vrstvou 

• natavite né, modifikované bezvložkové, samolepiace 
a asfaltové šindle prvej triedy 

• materiálu nižšej kvality 
• príslušenstva pre strešné systémy 

Služby:

• oprava a hydroizolácia plochých striech 
• pokrývanie šikmých stirech asfaltovanými šind ami 
• oprava a pokrývanie striech klasickými škridlami 
• nákladná preprava 
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GAMEX – Štúrovo
Információ és rendelés a 7510 950 és a 0908/389 990 telefonszámon

MŰANYAG ABLAKOK,

AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

– 3 a 6-komorové profily – za rovnakú cenu!

– parapety – vonkajšie, vnútorné

– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere

– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých

okien zdarma

ŽALÚZIE za 1,– Sk

– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!

– külső és belső ablakpárkányok

– szúnyoghálók, harmonikaajtók

– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

REDŐNYÖK – 1,– Sk
Széchenyiho 10, Štúrovo

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

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

TTTTAAAAXXXXIIII
Q U I C K NNOONN  

SSTTOOPP

Dlhodobo najnižšie ceny! – Tartósan alacsony árak!

0000999900008888     777755559999     111166666666

0000999911110000     333311115555     999900009999
Jediná akreditovaná taxislužba v Štúrove! Az egyetlen bejegyzett taxi-szolgáltatás Párkányban

VVVVáááárrrroooossssoooonnnn     bbbbeeee llllüüüüllll ::::     33330000----66660000 .... ––––     kkkkoooorrrroooonnnnaaaa

VVVVáááárrrroooossssoooonnnn     kkkkíííí vvvvüüüüllll ::::     9999 .... ––––     kkkkoooorrrroooonnnnaaaa ////kkkkmmmm

RRRReeeepppptttt éééérrrr iiii     ffffuuuuvvvvaaaarrrrooookkkk     aaaakkkkcccc iiii óóóóssss     áááárrrroooonnnn!!!!

Ne pazarolja előfizetett perceit, 

csengessen ránk, és mi visszahívjuk!

A nap 24 órájában

– Klimatizált autók

– Minimális várakozási idő

– Mikrobusz megrendelésre – külföldre is

– Klimatizované vozidlá

– Minimálna čakacia doba

– Mikrobus na objednávku – aj do zahraničia

MMMMeeeessss ttttoooo::::     33330000----66660000 .... ––––     SSSSkkkk

MMMMiiiimmmmoooo     mmmmeeeessss ttttaaaa::::     9999 .... ----SSSSkkkk////kkkkmmmm

LLLLeeee tttt iiii sssskkkkáááá     zzzzaaaa     aaaakkkkcccc iiii oooovvvvéééé     cccceeeennnnyyyy!!!!

Nemíňajte si predplatené minúty, zazvoňte nám, 

a my Vám zavoláme naspäť.

24 hodín nepretržite

R E L A X  B A R
943 01 Štúrovo

Hlavná 62B
Mobil: 0907 503 210

S A U N A  –  S O L Á R I U M
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Hlavná 43

Fő utca 43

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

KKoommeennsskkééhhoo  2222,,  

994433  0011  ŠŠttúúrroovvoo,,  

tteell..::  003366//  775522  2200  8800

ŽŽEELLEEZZIIAARRSSTTVVOO
Autosalon Hencz

Komenského 141, Štúrovo

Tel: 036/7523974, 0907/226388

EEmmiissnnéé  kkoonnttrroollyy
bbeennzziinn  aa  ddiieesseell

EEmmiisssszziióóss  zzööllddkkáárrttyyaa

·· kkoommpplleettnnáá  pprríípprraavvaa  vvoozziiddiieell
nnaa  SSTTKK

·· ggeeoommeettrriiaa

·· zzmmeerraanniiee  aa  kkoonnttrroollaa  bbŕŕzzdd
nnaa  sskkúúššoobbnnii

·· OOpprraavvaa  vvššeettkkýýcchh  ttyyppoovv
vvoozziiddiieell

AKCIA!!!

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

VVAASSKKEERREESSKKEEDDÉÉSS

KKeerrttii  sszzeerrsszzáámmaaiitt  ééss  eesszzkköözzeeiitt  vváássáárroolljjaa  nnáálluunnkk

––  aa  lleehheettőő  lleeggkkeeddvveezzőőbbbb  áárroonn!!

Kerti grillek többféle kivitelben

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

kaszáló – vyžínač
STIHL FS 36
Zdvihový objem: 30,2 cm3

Výkon: 0,7/0,95 kW/k

Hmotnosť: 4,6 kg

666666668888 .... ----
868.–

5555 .... 999999990000 .... ----
6.990.–

444455551111 .... ----
651.–

999977777777 .... ----
1.177.–

1111 .... 222288880000 .... ----
1.480.–

16.999.-

5.290.-

17.999.-
19.999.-

20.999.-

DDiiggiittáállnnee  ffoottooaappaarrááttyy,,  kkaammeerryy,,  kkaazzeettyy,,  pprríísslluuššeennssttvvoo  
zzaa  mmiimmoorriiaaddnnee  nníízzkkee  cceennyy!!

ÖÖrröökkííttssee  mmeegg  ccssaallááddii  eesseemméénnyyeeiitt,,  nnyyaarraalláássáátt  ssaajjáátt  ddiiggiittáálliiss
fféénnyykkééppeezzőőggééppppeell  ééss  kkaammeerráávvaall!!

VVáássáárroolljjoonn  nnáálluunnkk  kkeeddvveezzmméénnyyeesseenn  ––  MMOOSSTT!!
KKaammeerráákk,,  fféénnyykkééppeezzőőggééppeekk,,  kkaazzeettttáákk,,  mmeemmóórriiaakkáárrttyyáákk,,

úújjrraattöölltthheettőő  cceerruuzzaaeelleemmeekk  ttööllttőővveell,,  aakkkkuummuullááttoorrookk..

Olympus C 539

Sony DCR HC 14
Sony DCR HC 18
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Naše

výkupne Vás

okrem Štúrova

čakajú na nasledov-

ných miestach:

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

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

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

PP LLAATTÍÍMMEE VV HHOOTTOOVVOOSSTTII!!!! !!

VVÝÝKKUUPP  DDRRUUHHOOTTNNÝÝCCHH  SSUURROOVVÍÍNN  ––  ZZEELLKKOOVV

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

Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

Vykupujeme:
meď 65–85 Sk

hliník 28–45 Sk

nerez 32–46 Sk

oceľový šrot

mosadz 32–50 Sk

bronz 50–65 Sk

COCHER ELEKTRO

Na území bývalého Mliekospol-u
A volt tejgyár udvarában

TTeell ::   00991155//003388445566

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

Otváracia doba:

Pondelok-Piatok: 8,00-16,00

Sobota: 8,00-12,00

Nyitvatartás:

Hétfő– Péntek: 8,00-16,00

Szombat: 8,00-12,00

Predaj kŕmnych zmesí, koncentrátov a premixov

Tápok, sűrítmények, premixek

AAkkcciiaa!!  ––  AAkkcciióó!!
kŕmne zmesi pre psov a mačky – kutya- és macskatápok 

MANCS húscsemege 1,5 kg 43.-

FRISKIES BALANCE ADULT gran. 1 kg 48.-

TOPDOG gran. 10 kg 195.-

KRAFT MENU gran. 10 kg 231.-

BRASA JUNIOR gran. 15 kg 599.-

PURINA DOG CHOW 15 kg 883.- (+ 3kg gratis)

MICKA 1 kg 53.-

Prírodná podstieľka ZVERLIT Macska alom 6 kg 82,50

podľa množstva
a kvality

Nálunk a minőség számít, nem a mennyiség!

U nás je kvalita dôležitejšia, ako množstvo!

ETA, Electrolux, Progress, EIO
márkájú porszívók nagy

választékban már 1.290.– koronától

Veľký výber vysávačov 
ETA, Electrolux, Progress, EIO 

už od 1.290.– Sk.


