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Megnyílt a regionális fejlesztési ügynökség
Augusztus 26-án a Thermal szálló konferenciatermében konferencia keretében nyílt
meg a „Déli Régió – Regionális Fejlesztési
Ügynökség”. Az ügynökség párkányi irodája, két alkalmazottal gyakorlatilag már július
7-től működik az adminisztratív központban (Szent István utca 79). Az intézmény
egyike az építési és régiófejlesztési tárca hálózatába besorolt 32 régiófejlesztési ügynökségnek, amelyeket azzal a céllal hívták életre, hogy az unió regionális politikájáról naprakészen tájékozassák az önkormányzatokat
és vállalkozókat. Tevékenységének további
fontos területe a pályázatírás és pályázati tanácsadás.
Az ügynökséget helyi önkormányzatok,
civil szervezetek és vállalkozások hozták létre. Működési területe elsősorban Párkány
vonzáskörzete. Szolgáltatásait elsősorban a
Déli régióban lévő 45 település önkormányzata, civil szervezetei és vállalkozói fogják
igénybe venni, de nyitott a tágabb régió felé
is.
A hivatalos megnyitón részt vett
Gyurovszky László régiófejlesztési miniszter
is, aki a párkányi régiót jelentős potenciállal

rendelkező térségnek tartja, ennél fogva fejlődőképességéhez nem férhet kétség. Farkas
Iván, parlamenti és megyei képviselő a régió
jellemzésére vállalkozott, felvázolva a fejlesztés lehetséges irányait. Jávorka Mónika
és Udvardy Péter, a régiófejlesztési minisztérium munkatársai a territoriális együttmű-
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Gyurovszky László és Mészáros Béla
indították útjára az ügynökséget

ködés lehetőségeit elemezték. Szigeti László,
oktatási államtitkár az oktatásügyi fejlesztésekről szólt. Mészáros Béla, az ügynökség
elnöke és Tóth Attila, irodaigazgató az intézmény létrehozásának módját, illetve terveit vázolták fel. Az iroda az egyes pályázatok előkészítését és menedzselését megfelelő
juttatás, illetve sikerdíj ellenében végzi majd.
Működtetése csaknem egymillió korona évi
ráfordítással valósul meg, amelynek 70 százalékát a régiófejlesztési tárca állja. Ennél
fogva az ügynökség tevékenységének összhangban kell lennie a tárca elképzeléseivel,
prioritásaival. Az ügynökség idei működtetéséhez szükséges hiányzó pénzügyi keretet
a Jövő 2000 Alapítványtól, a Vadas Kft-től,
ill. a párkányi önkormányzat forrásaiból
szeretnék biztosítani. Az iroda honlapján valamennyi hasznos pályázati tudnivaló szerepelni fog. Az ügynökség végre professzionális szintre emelheti a pályázatfigyelést, pályázatírást és az ezekkel kapcsolatos tennivalók intézését, aminek jelentős hozadéka lehet a térség felvirágoztatása tekintetében,
hiszen az uniós és nemzeti alapokban jelentős pénzeszközök várnak hasznosításra.

Zrodila sa regionálna rozvojová agentúra
26. augusta sa v konferenčnej sále Hotela
Thermal uviedla do života „Regionálna rozvojová agentúra – Južný región” – v rámci
konferencie o regionálnom rozvoji. Kancelária agentúry funguje prakticky už od 7. júla
v administratívnom centre (Svätého Štefana
79) s dvoma zamestnancami. Ustanovizeň je
jednou z 32 regionálnych agentúr zaradených
do siete Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR. Ich cieľom je informovať samosprávy a podnikateľov o regionálnej politike
únie. Ďalšou významnou úlohou RRA je príprava projektov a súvisiace poradenstvo.
Agentúru založili miestne samosprávy, civilné organizácie a podnikateľské subjekty. Jej
pôsobiskom je v prvom rade Štúrovo a jeho
okolie, a jej služby pravdepodobne využijú
samosprávy 45 usadlostí, civilné organizácie
a podnikatelia Južného regiónu, ale je otvoreROLETY

SIEŤKY PROTI HMYZU

ná aj pre širší región. Slávnostného otvorenia
sa zúčastnil aj László Gyurovszky, minister
výstavby a regionálneho rozvoja SR, podľa
ktorého náš región disponuje významným
potenciálom, preto nepochybuje o jeho rozvojaschopnosti. Iván Farkas, parlamentný
a krajský poslanec charakterizoval danosti
nášho regiónu a načŕtol smerovanie jeho
možného rozvoja. Mónika Jávorka a Péter
Udvardy, pracovníci ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja analyzovali možnosti
territoriálnej spolupráce. László Szigeti,
štátny tajomník ministrestva školstva hovoril
o vzdelávacích projektoch. Béla Mészáros,
predseda agentúry a Attila Tóth, riaditeľ kancelárie hovorili o procese vytvorenia RRA,
resp. o jej plánoch. Prípravu projektov a ich
sledovanie bude agentúra realizovať za náležitý poplatok, a v prípade úspešnosti projektu

môže žiadať aj určité percento zo získanej sumy. Na ročnú prevádzku RRA potrebuje takmer jeden milión korún, ktorého 70% zabezpečí ministerstvo, preto agentúra musí fungovať v súlade s jeho predstavami a prioritami.
RRA mieni zabezpečiť chýbajúce rozpočtové prostriedky svojej tohoročnej prevádzky od
Nadácie Budúcnosť 2000, Vadašu, s.r.o.,
resp. od mestskej samosprávy v Štúrove. Na
webovej stránke RRA budú dostupné všetky
informácie potrebné pre prípravu projektov.
Ustanovizeň konečne na profesionálnej úrovni bude môcť zabezpečiť sledovanie a prípravu projektov, a vybavovanie súvisiacich náležitostí, čo bude mať veľký význam pre rozvoj
nášho regiónu, veď vo fondoch únie i v národných programoch čakajú na zužitkovanie nemalé finančné zdroje.

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

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne
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Új testvérvárosunk: Barót
A székelyföldi Baróton május 25-29 között hatodszor rendezték
meg az erdővidéki városnapokat. A település eddigi testvérvárosi
(Érmihályfalva, Dabas és Szarvas) küldöttségei mellett az ünnepségsorozaton a párkányi önkormányzat nyolctagú küldöttsége, a Kisbojtár
és a szabadidőközpont mellett tevékenykedő Sissy mazsorett-csoport is
részt vett. A látogatás legfontosabb eredménye, hogy Barót és Párkány
között testvérvárosi szerződés aláírására került sor. Így Esztergom,
Castellerano és Bruntál után Barót lett Párkány következő testvérvárosa. E szerződés célja, hogy a jövőben a két település között széleskörű együttműködés, baráti kapcsolat alakuljon ki a városfejlesztés, tudomány, gazdaság, művészet és a kultúra terén. Ennek érdekében a két
érintett önkormányzat támogatni fogja a diákok, tanárok, sportolók és
különböző kulturális csoportok közös találkozóit.
A minden oldalról hegyekkel határolt kb. 8000 lelket számláló Barót
városa Erdély keleti szegletében, Háromszék (Kovászna megye) északnyugati felében, Brassótól hozzávetőleg 54 kilométerre fekszik. Az Erdővidék ipari, szellemi és művelődési központja. Fejlődését, központi
státusának kialakulását az itt kereszteződő utak, a vasút és a bányatelepek közelsége biztosította. Közigazgatásilag öt falu tartozik hozzá
(Bibarcfalva, Bodos, Felsőrákos, Köpec és Miklósvár). A város közigazgatási területe 12 484 hektár, összlakossága (az említett öt faluval
együtt) csaknem 12 000 – ebből 97 százalék magyar nemzetiségű.
Első említése 1224-ből származik, a 14. századtól már templomos
hely. Elnevezése türk nyelven „szürke menyét”-et jelent, innen a város
címerében található menyét. Bár jelenleg a város lakosságának mindössze 35 százaléka katolikus, mégis pápista szigetnek tekinthető az erdővidéki protestánsok között.
A városban 16 tanintézet működik: nyolc napközi otthon, hét általános iskola és líceum, melyben matematikát, informatikát, elektrotechnikát, társadalomtudományt és környezetvédelmet oktatnak. Líceuma 52 éve alakult, de a középiskolai oktatásnak 152 éves hagyománya van, az első itteni tanintézményt pedig 362 éve alapították. Az Erdővidék aránylag zárt, elszigetelt tájegységében működő tizenhárom általános iskolájának egyetlen gyűjtőpontja a Baróti Szabó Dávid Középiskola, melynek küzdelmes múltja és eredményei példaértékűek, amely
az elmúlt fél évszázadban jelentős szerepet játszott Erdővidék szellemi
életének alakításában. A helyi lakosokkal beszélgetve az ember azt érzi,
hogy sugárzik belőlük az iskola határtalan szeretete és tisztelete. Ünnepi lélekkel szólnak arról, hogy az iskola mit jelentett a közösség, az
anyanyelv, a megmaradás és a haladás szempontjából. Az általános iskolában hozzávetőleg 1100, a líceumban mintegy 580 diák tanul.
A városnak három művelődési intézménye van: a városi művelődési
ház, a könyvtár és tanulók klubja. Az egészségügyet egy 101 férőhelyes
kórház, két orvosi rendelő és két gyógyszertár szolgálja. Két GSM hálózat (Orange, Connex), internet-hálózat (Cosys) és kábeltelevízió is
működik a városban. A helyi újság „Erdővidék” címen hetente jelenik
meg.
Az ipari cégek közül a felszíni lignitfejtéssel foglalkozó EMC – bányavállalat néhány száz embert foglalkoztat (12 éve még 3500 ember
dolgozott a vállalatnál!). Emellett egy ásványvíz– és üdítőpalackozó,
egy pékség, valamint fakitermeléssel, fafeldolgozással, szénégetéssel,

építkezéssel, tervezéssel, szállítással, húsfeldolgozással és egyéb szolgáltatásokkal foglalkozó Kft-k adnak némi munkalehetőséget a helyi lakosságnak.
Barót nagy szülötte az élete alkonyán a Komárom melletti Virten élt
Baróti Szabó Dávid 18. századi papköltő, nyelvújító, Kazinczy harcostársa – nevét a líceum viseli. A mintegy nyolc kilométernyire fekvő Kisbaconban pedig a nagy mesemondó Benedek Elek egykori lakóháza található, amely ma emlékmúzeum. Nem messze található Gábor Áron
első ágyúöntő hámora, amelyet a városvezetés helyre szeretne állítani.
A közeli Nagyajtán látható a költő, néprajztudós Kriza János szülőháza, Apácán pedig a magyar művelődés és tudomány nagy 17. századi
alakja, Apáczai Csere János szülőhelye előtt tiszteleghet a látogató.
A vidéket ma is nemes vadakban gazdag erdők borítják. Baróttól
nem messze a dicstelen véget ért Ceaucescunak is volt vadászháza, melyet alkalomadtán külföldi vadászok rendelkezésére bocsátanak. A környező hegyek legmagasabb pontja a Dél-Hargitán található magas Kakukk-hegy (1558 m). A jelenleg még állami tulajdonban lévő, jelentős
értéknek számító erdőterület túlnyomó része hamarosan visszakerül a
közösen gazdálkodó egykori birtokosok kezébe. A nagy kiterjedésű legelők fontos szerepet játszanak a megélhetés szempontjából. Faluhelyen élményszámba megy a tehéncsorda reggeli kihajtása. Gyakran látni jellegzetes „V” alakú lóvontatású gumikerekű kocsit, vagy tehenek
által vontatott klasszikus szekeret. Ebből érzékelhető, hogy Barót szűkebb régiójában az élet nem könnyű, annál is inkább, mert a bérből és
fizetésből élő falusi lakosság aránya csupán mintegy 10-15 százalék, a
munkalehetőség igen kevés. Marad az őstermelés és az állattenyésztés.
Érthető tehát, hogy a jobb sorsra érdemes székely fiatalok sokasága miért vándorolt el szülőföldjéről. Valójában csak a szülőföldhöz való erős
ragaszkodás bírhatja őket maradásra.
Mellbevágó élményt jelentenek a szinte teljesen magyarok által lakott településeken épült román templomok. Baróton, ahol jelenleg csupán mintegy száz román él, kettőt is építettek. Ezek az ortodox templomok azonban nem töltötték be a hozzájuk fűzött reményeket, máig
kihasználatlanok maradtak. Építésük sem volt zökkenőmentes, mert a
falubéliek közül senki sem vállalta a templomépítést, sok helyen e célra fegyenceket kellett kivezényelni.
A kedvezőtlen gazdasági helyzet, az utak rendkívül siralmas állapota
és a magas munkanélküliség miatt a román kormány 1999-ben a vidéket hátrányos helyzetű régióvá nyilvánította. Ez annyit jelent, hogy az
itt befektetni óhajtó cégeknek kedvezményeket biztosít. A város vezetésének átgondolt fejlesztési stratégiája van. Az egyik legfontosabb feladat a tervezett Budapestet Bukaresttel összekötő erdélyi autópálya
megépítése lenne. Létfontosságú számukra, hogy az autópálya
Kovászna-megyén keresztül haladjon. A megfelelő infrastruktúra kiépítése kedvező feltételeket teremtene a különböző ipari létesítmények telepítésére – elsősorban a textilgyártás, fafeldolgozás, bútorgyártás, húsfeldolgozás fellendítésére és a bőven előforduló ásványvíz (ott borvíznek nevezik) intenzívebb kitermelésére. Emellett jelentős fejlődés következhetne be a mezőgazdaságban és idegenforgalomban, amelyekhez
nagyon jók a vidék adottságai.
Oravetz

Ősszel kezdik az új árvízvédelmi gát építését
A csaknem 70 millió korona értékű beruházás kivitelezését a
tervek szerint idén márciusban kellett volna elkezdeni. Értesüléseink szerint a beruházó – Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat pozsonyi üzeme – legalább fél éves csúszással, ősszel kezdi el kivitelezőjével a munkálatokat.
Az építkezési engedély intézése körül merültek fel akadályok.
Tudniillik a Zahovay vendéglővel szemben az Állami Hajózási
Igazgatóság tulajdonában lévő garázsokat is érinti a gátépítés és
ezzel kapcsolatban a tulajdonos előre nem látható feltételeket
szabott. Az építkezési engedély intézését ugyancsak hátráltatta az
adott területen található fák kivágása, de időközben elhárult az

akadály. Miroslav Šafranko, a városi építési osztály vezetőjének
tájékoztatása szerint az állami támogatás rendelkezésre áll a tervezet megvalósításához. A hatékonyabb védelmet nyújtó új 60
cm vastagságú részben beton, részben vasbeton gát a Mária Valéria híd és a volt kompkikötő között, közvetlenül a Duna-part
mellett fog felépülni. A beruházás részeként mintegy méteres magasságban feltöltik a gát melletti sávot, amelyen öt méter szélességben alakítják ki a Duna-sétányt. A város két-három millió koronával szándékozik hozzájárulni a tereprendezéshez, a padok
kihelyezéséhez és a parkoló burkolatának kivitelezéséhez.
-O-
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Naše nové partnerské mesto: Baraolt
V dňoch 25-29. mája sa po šiesty krát uskutočnili dni mesta
v rumunskom meste Baraolt. Na oslavách sikulskej usadlosti
sa okrem jej doterajších družobných miest (Érmihályfalva, Dabas, Szarvas) zúčastnila aj osemčlenná delegácia mestskej samosprávy zo Štúrova, členovia súboru Kisbojtár a skupina
mažoretiek Sissy, ktorá pôsobí pri centre voľného času. Najdôležitejším výsledkom návštevy je, že medzi Baraoltom a Štúrovom sa podpísala partnerská zmluva. Barót je teda po Ostrihome, Castellarane a Bruntále štvrtým družobným mestom
Štúrova. Cieľom zmluvy je vytvorenie širokej spolupráce, priateľských vzťahov v oblasti rozvoja mesta, vedy, hospodárstva,
umenia a kultúry. V záujme toho budú samosprávy podporovať stretnutia študentov, pedagógov, športovcov a rôznych
kultúrnych spolkov.
Vrchmi obklopené mestečko má 8000 obyvateľov a nachádza
sa vo východnom cípe Sedmohradska. Je priemyselným, duchovným a vzdelávacím centrom tzv. Polesia. Jeho rozvoj a centrálnu pozíciu posilnili tu križujúce sa cesty, železnica a blízkosť
baníckych usadlostí. Z hľadiska verejnej správy patrí k nemu päť
dedín. Kataster mesta tvorí 12 484 hektárov, kde býva vyše 12
000 obyvateľov (aj so spomínanými dedinami) – z nich 97% je
maďarskej národnosti.
Prvá zmienka o usadlosti pochádza z roku 1224, s od 14. storočia má kostol. Pomenovanie v tureckom jazyku znamená „šedá lasica”, preto v znaku mesta sa nachádza lasica. Hoci momentálne je iba 35% obyvateľov katolíckeho vyznania, mesto
môžeme považovať za ostrov katolicizmu medzi protestantskými usadlosťami tohto kraja.
V meste funguje 16 školských zariadení: 8 školských družín, 7
základných škôl a lýceum (gymnázium), v ktorom sa vyučuje
matematika, informatika, elektrotechnika, spoločenské vedy
a ochrana životného prostredia. Lýceum vzniklo pred 52 rokmi,
ale stredoškolské vzdelávanie má tu 152-ročnú tradíciu. Prvú
školskú inštitúciu otvorili pred 362 rokmi. Jediným zberným
miestom 13-ych základných škôl tejto izolovanej oblasti je
Stredná škola Baróti Szabó Dávida, ktorého zápasmi popretkávaná minulosť a výsledky sú príkladné, v uplynulom polstoročí
zohrávala dôležitú úlohu pri formovaní duchovného života tejto oblasti. Pri rozhovore s miestnymi obyvateľmi má človek pocit, že z nich žiari bezhraničná láska a úcta ku škole. S oslavou
hovoria o význame školy pre miestnu pospolitosť, zachovanie
materinského jazyka, identity. V základnej škole sa učí približne 1100 a v lýceu 580 študentov. Mesto má tri kultúrne ustanovizne: mestské kultúrne stredisko, knižnicu a klub študentov.
Zdravotníctvo zabezpečuje nemocnica so 101 lôžkami, dve lekárske ambulancie a dve lekárne. V meste fungujú dve GSM siete (Orange, Connex), internetová sieť (Cosys) a káblová televízia. Miestne noviny vychádzajú každý druhý týždeň.
Z priemyselných závodov sa banícka firma EMC zaoberá
povrchovou ťažbou lignitu a zamestnáva niekoľko sto ľudí (pred

12 rokmi tu pracovalo ešte 3500 ľudí). Okrem toho tu funguje
flaškovňa minerálnej vody a nealkoholických nápojov, pekáreň,
ďalej mnohé spoločnosti v oblasti drevovýroby, vypaľovania uhlia, stavebných prác, plánovania, prepravy, mäsovýroby a iných
služieb, ktoré poskytujú pracovné príležitosti pre miestnych
obyvateľov.
Významným rodákom Barótu je Baróti Szabó Dávid kňaz –
básnik 18. storočia, jazykovedec – po ňom je pomenované miestne líceum. Významným rodákom je rozprávkar Elek Benedek.
V blízkosti mesta sa nachádza dielňa Árona Gábora, v ktorej sa
vyrábali delá v meruôsmych rokoch. Vedenie mesta mieni budovu zrekonštruovať. Ďalšími významnými rodákmi regiónu sú
básnik a etnograf János Kriza, ďalej významná osobnosť vzdelávania a vedy 17. storočia Apáczai Csere János.
Tunajšie lesy sú bohaté na divú zver. Neďaleko Baraoltu mal
poľovnícky dom aj rumunský diktátor Ceaucescu, ktorý príležitostne prepožičajú zahraničným poľovníkom. Najvyšším vrcholom okolitých pohorí je vrch Kakukk (1558m). Väčšina lesov
vysokej hodnoty, ktoré sú momentálne vlastníctvom štátu, sa
v blízkej budúcnosti dostanú do vlastníctva niekdajších majiteľov, v súčasnej dobe hospodáriacich spoločne. Pastviny zohrávajú dôležitú úlohu z pohľadu zabezpečenia živobytia. Na dedinách v raňajších hodinách pravidelne vyháňajú stáda kráv. Často vidieť vozy v tvare „V” s gumenými kolesami a konským pohonom, alebo klasický rebrinák s kravami. Z toho je zrejmé, že
život v užšom regióne Baraoltu nie je ľahký, najmä preto lebo
obyvatelia dedín žijúci zo mzdy tvoria len 10-15%, pracovných
príležitostí je veľmi málo. Zostáva prvovýroba a chov zvierat. Je
pochopiteľné, prečo tunajšia mládež odchádza z rodného kraja.
K tomu, aby zostali, ich môže motivovať len silná väzba k rodisku. Zážitkom bijúcim do pŕs je pohľad na ortodoxné kostoly
postavené. V Baraolte, kde v súčasnosti žije iba cca 100 Rumunov, postavili dva takéto kostoly, ktoré dodnes sú nevyužité. Ich
výstavba nebola bez problémov, lebo z dedinčanov sa nikto nezúčastnil stavebných prác, na mnohých miestach kostoly stavali trestanci.
Vplyvom nepriaznivej hospodárskej situácie, hrozným stavom
ciest a vysokej nezamestnanosti vyhlásila rumunská vláda v roku 1999 túto oblasť za zaostalý región. To znamená, že vychádza v ústrety firmám, ktoré tu hodlajú investovať. Vedenia mesta má premyslenú stratégiu rozvoja. Medzi najdôležitejšie úlohy
patrí výstavba autostrády spájajúcej Bukurešť s Budapešťou. Pre
tento región je nevyhnutné, aby cesta prechádzala touto oblasťou. Vybudovanie náležitej infraštruktúry by zabezpečilo vhodné podmienky pre vznik priemyselných podnikov – v prvom rade pre rozvoj textilných závodov, drevovýroby, nábytkárstva
a využitia prameňov minerálnej vody. Významný rozvojové impulzy by dostalo poľnohospodárstvo a cestovný ruch, k čomu sú
dané optimálne podmienky.
Oravetz (Preklad: Ági)

Na jeseň štartuje výstavba novej protipovodňovej hrádze
Podľa plánov sa realizácia viac než 70-miliónovej investície mala začať už v marci tohto roku. No investor (Slovenský vodohospodársky podnik OZ Bratislava) začne
s prácami až na jeseň.
Prekážky sa vyskytli pri vybavovaní stavebného povolenia. Výstavba sa totiž týka aj garáží oproti Hotelu Zahovay, ktoré sú majetkom Štátnej plavebnej správy, a ktorá
stanovila dopredu neznáme podmienky. Stavebné povolenie meškalo aj z dôvodu, že bolo treba vyrúbať stromy nachádzajúce sa na tomto priestranstve, ale medzičasom už
tieto prekážky odstránili. Podľa vyjadrenia Miroslava Šaf-

ranka, vedúceho odboru výstavby mestského úradu štátne
zdroje na realizáciu plánu sú k dispozícii. Betónová, resp.
železobetónová hrádza o hrúbke 60 cm, poskytujúca efektívnejšiu ochranu, bude postavená bezprostredne vedľa brehu Dunaja medzi mostom Márie Valérie a bývalým prístavom kompy. Vedľa hrádze vyplnia niekoľko metrovú zónu
do výšky jedného metra, na ktorej sa vybuduje päť metrov
široká promenáda. Mesto k úprave priestranstva, k osadeniu lavičiek a pokrytiu parkoviska prispeje v rozsahu 2-3
miliónov korún.
-O- (Preklad: Ági)
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A barti példa
Bart község önkormányzata az utóbbi években számos olyan
közhasznú intézkedéssel hívta fel magára a figyelmet, amelyekre a
környék lakói is felfigyeltek. 2001-ben megvásárolta a volt szövetkezet maradék vagyonát, OPP Bruty néven alapított egy korlátolt
felelősségű társaságot és azóta 901 hektárnyi területen 15-20 állandó alkalmazottal hozzávetőleg 22-23 millió koronás évi forgalommal hatékonyan gazdálkodik. Ez mindenképpen kuriózumnak számít, hisz országos viszonylatban csupán két-három ilyen esetet tartanak számon. Az önkormányzat munkahelyeket teremtett, kampány idején diákokat és munkanélkülieket is foglalkoztat.
2001. júniusában bevezették a szelektív hulladékgyűjtést, amely
a kezdeti nehézségek leküzdése után máig gond nélkül működik.
Több más figyelemreméltó intézkedés mellett e néhány példa is
ékesen bizonyítja, hogy a falunak rátermett, a közösség iránt felelősséget érző, távlatokban gondolkodó, előrelátó polgármestere és
képviselőtestülete van. A barti sikerekről és gondokról Szvetlík Ottót, a község polgármesterét kérdeztük.
– 2001-re a szövetkezetek zöme tönkrement és a gazdák is komoly problémákkal küzdöttek. A mezőgazdaságba beruházni öngyilkos ötletnek látszott. Ilyen körülmények között mi késztette
önöket arra, hogy megvásárolják a szövetkezet maradék vagyonát?
– Az egyik képviselőnk vetette fel az ötletet, amelyet a képviselőtestület és a községi hivatal is magáévá tett. Arra gondoltunk, hogy
a földet nem szabad idegen kézbe adni, hisz a helybélieknek megélhetést jelent. Nem beszélve arról, hogy ha a 901 hektárnyi területet a helyi lakosok művelik meg, a haszon is náluk marad. Csupán azt sajnáljuk és sérelmezzük, hogy nem sikerült megmenteni a
830 tehén számára épült jó állapotban lévő tehénistállót, amelyet
jutányos összegért – úgy is mondhatnám bagóért – egy dán tulajdonos kaparintott meg. Az előnyös áron vásárolt istállót a dán cég
1983-ban átépítette és jelenleg 18 ezer sertést tart benne.
– Az elmúlt években az időjárás és a kormány sem volt mindig
kegyes a mezőgazdászokhoz. Ennek ellenére önöknek hogyan sikerült talpon maradniuk?
– Elsősorban megpróbáltuk kihasználni az adottságainkat. A 901
hektáros területnek hozzávetőleg a fele a Kft. tulajdonában van, a
másik fele pedig magángazdálkodók kezében. Három fő terményt:
gabonát, kukoricát és napraforgót termesztünk és ezek tisztítására,
valamint tárolására is megvannak a feltételeink. Kezdettől fogva
nagy figyelmet fordítottunk a géppark fejlesztésére. Jelenleg van
egy minden igényt kielégítő – 6,5 millió korona értékű – saját erőből vásárolt LAVERDA típusú olasz gabonakombájnunk, amely naponta játszva learat 20-30 hektárnyi területet, vadonatúj mobil szárítónk, permetezőnk és vannak hatalmas gabonatározóink. Számos
gazdával szerződést kötöttünk – szolgáltatásként vetünk, permetezünk, aratunk nekik és nem utolsó sorban bérmentve tároljuk a gabonájukat. Ez óriási segítség számukra, hisz a legtöbb esetben év

közben nem kell fizetniük. Általában az év végén a terményükből
vonjuk le az általunk végzett munka árát. Modern gépeinket igyekszünk kihasználni, hisz hatékonyabban, veszteségmentesen tudunk
velük dolgozni és ez a munkamegosztás a gépeinket igénybe vevő
gazdák számára is előnyös. Az említett dán tulajdonossal kölcsönösen előnyös szerződést kötöttünk az istállójában keletkezett trágya
hasznosításáról, így jelentős mennyiségű drága műtrágyát tudunk
megtakarítani. Emellett szem előtt tartjuk a Kft. igazgatójának motiválását, az adásvételi szerződéseket hatékony ellenőrzés alá vonjuk és az elért gazdasági eredményeket folyamatos figyeljük. Az
igazgató fizetésének csupán a fele kerül kifizetésre, a másik felére
akkor jogosult, ha teljesítette az éves tervet. Minden egyes képviselő-testületi ülésen napirendi pontként szerepel a Kft. gazdálkodása.
Az említetteknek köszönhetően a tavalyi rendkívül aszályos évet is
– igaz, szerényen, de 440 ezer koronás – haszonnal zártuk. Nem hiszem, hogy térségünkben lett volna még egy ilyen – mezőgazdasági tevékenységet folytató, s az évet veszteség nélkül záró – Kft. vagy
szövetkezet.
– A Kft. működését illetően mik a terveik?
– A fő hangsúlyt szolgáltatásainkra fektetjük, ezért tovább fejlesztjük gépparkunkat. Számos olyan nyugati példával találkozhat
az ember, ahol a munkamegosztás nagyobb hatékonysággal jár – a
vállalkozó például csak permetezésre szakosodik, vesz egy aránylag
drága berendezést és ennek köszönhetően hatékonyabban gazdálkodhat és minőségibb szolgáltatást nyújthat. A környék gazdáinak
mi is ilyen hatékony szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani, főként a
permetezés, terménybetakarítás, szántás, vetés, tárolás és terménytisztítás terén. Elsősorban azoknak, akiknek nincs lehetőségük drága, hatékony gépek beszerzésére. Idén Muzslán, Kéménden,
Ipolyszakálloson és Morvaországban is bevetettük a gépeinket.
Ami további terveinket illeti, tekintettel arra, hogy a gabona tisztításánál aránylag nagy mennyiségű, takarmánynak számító gabonahulladék (ocsú) keletkezik, arra gondoltunk, hogy a juhtenyésztésben ezt hatékonyan hasznosítani lehetne.
– Az említettek fényében nyilván bizakodva tekintenek a jövőbe...
– Mindenképpen bizakodással tölt el bennünket, hogy a legtöbb
községgel szemben lépéselőnyben vagyunk. Elnyertünk egy uniós
pályázatot, aminek alapján 50 százalékos uniós támogatással 3,2
millió koronáért megvásároltunk egy 180 lóerős McCormick típusú angol gyártmányú traktort, amelynek teljesítménye felér egy tucat hagyományos traktoréval. Hamarosan a nevesítetlen földek az
önkormányzatok kezébe kerülnek és feltehetően nem kis fejtörést
okoz majd nekik, hogy a frissen kapott parcellákon maguk gazdálkodjanak, vagy inkább bérbe adják-e azokat. Nekünk már ilyen
gondjaink remélhetőleg nem lesznek!
Oravetz

Jól sikerült falunap Bélán
Béla község önkormányzata 2005. július 30-án második alkalommal rendezte meg a bélai falunapot. A mintegy 450 lélekszámú falu apraja-nagyja rekkenő hőségben zenés szórakoztató és
kultúrműsorral ünnepelt.
A szervezők egész napos programot kínáltak a falubelieknek és
a meghívott vendégeknek. Délelőtt ünnepi szentmisével indult a
rendezvénysorozat, majd délután a helyi önkormányzat állófogadást adott a meghívott vendégek tiszteletére. A faluünnepet jelenlétével többek között megtisztelte Szigeti László oktatási államtitkár, Farkas Iván parlamenti képviselő, az MKP Nyitra Kerületi Tanácsának elnöke, Hugyivár Imre megyei képviselő, Ján Oravec
Párkány polgármestere és Mészáros Béla, a párkányi Körzeti Hivatal elöljárója is.
Az állófogadást követően a községi hivatal melletti parkban mintegy három és fél órás kultúrműsort tapsolhatott végig a szépszámú
közönség. A délutáni blokk érdekes színfoltja volt a paszományos

piros kosztümben fellépő köbölkúti mazsorettek szereplése, továbbá a bélai asszonyok egybehangzó és tiszta éneklése, a kéméndi
Gyöngyösbökréta Folklórcsoport kiváló lakodalmas műsora, az
ebedi Citerazenekar és a zsitvabesenyőiek előadása. A szervezőket
dicséri, hogy kézműveseket (szövés, nemezelés, gyöngyfűzés, csuhézás) is meghívtak a falunapra, akik közül a szalkai Vinkler Júlia
1928-ban készült szövőszéke és szőnyegszövése vonzotta a legtöbb
érdeklődőt. A vásári hangulatról egy mini ABC, valamint mézeskalácsot, virágot, rongybabákat, fagylaltot, gulyást, hurkát és italokat
árusító kiskereskedők gondoskodtak. A borkóstolóval egybekötött
kiadós vacsora után zenés szórakoztató est következett a parkban
felállított pódiumon, amelyen többek között fellépett a párkányi
Csemadok Színkör. A jól sikerült bélai falunappal az önkormányzat
elérte célját, mert a rendezvénysorozat azonosságmegőrző funkcióján túl felhőtlen szórakozást is kínált a falu minden korosztályának.
(zc)
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Príkladné hospodárenie
Samospráva obce Bruty v posledných rokoch na seba upozornila takými verejnoprospešnými organizačnými krokmi,
na ktoré obyvatelia okolia zbystrili pozornosť. V roku 2001
kúpili zbytok majetku bývalého družstva, a pod názvom
OPP Bruty založili spoločnosť s ručením obmedzeným
a odvtedy účinne hospodária na 901 hektárovom pozemku
s 15-20 stálymi zamestnancami – s 22-23 miliónovým ročným obratom. Je to všelijako kuriozitou, veď v štátnom merítku sú známe len dva-tri takéto prípady. Samospráva vytvorila pracovné miesta, počas kampane zamestnáva študentov a nezamestnaných. V júni 2001 zaviedli selektívny zber
odpadu, ktorý po zdolaní počiatočných ťažkostí funguje až
dodnes bez problémov. Popri iných krokoch zasluhujúcich
zvýšenú pozornosť aj týchto niekoľko príkladov dokazuje, že
obec má schopného, prezieravého, zodpovedne a perspektívne zmýšľajúceho starostu a obecné zastupiteľstvo. O úspechoch a problémoch sme hovorili so starostom obce, Ottó
Szvetlíkom.
– Do roku 2001 väčšina družstiev skrachovala a aj samostatne hospodáriaci zápasili s vážnymi problémami. Investovať do poľnohospodárstva bolo samovražedným nápadom.
V takýchto podmienkach čo vás priviedlo k tomu, aby ste
kúpili zbytok majetku družstva?
– S nápadom, ktorým sa stotožnilo zastupiteľstvo aj obecný úrad, prišiel jeden náš poslanec. Mysleli sme, že pôdu nemôžeme dať do cudzích rúk, veď pre miestnych znamená živobytie. Nehovoriac o tom, že ak 901 hektárov obrábajú
miestni obyvatelia aj zisk zostane u nich. Ľutujeme iba to, že
sa nepodarilo zachrániť maštaľ pre 830 kráv, ktorý bol
v dobrom stave, a ktorú za výhodnú sumu, môžem povedať,
že za babku získal jeden dánsky majiteľ. Nový majiteľ v roku
1983 maštaľ prestaval a v súčasnosti v ňom chová 18 tisíc
ošípaných.
– V uplynulých rokoch počasie ani vláda neboli vždy milosrdné voči poľnohospodárom. Ako sa vám podarilo napriek tomu zostať na nohách?
– V prvom rade sme sa pokúsili využiť svoje danosti. Polovica našich pozemkov je vo vlastníctve s.r.o., a druhá polovica v rukách súkromných hospodárov. Pestujeme tri hlavné
plodiny: obilie, kukuricu a slnečnice, ďalej máme vytvorené
podmienky na ich čistenie a skladovanie. Od počiatku upriamujeme pozornosť na rozvoj strojného parku. V súčasnosti
máme všetkým požiadavkám vyhovujúci, a z vlastných zdrojov – za 6,5 miliónov korún – zakúpený kombajn na obilie
talianskej značky LAVERDA, ktorý denne hravo zožne 2030 hektárov pozemku, ďalej nový mobilný sušič, postrekovač a máme aj obrovské nádrže obilia. Uzavreli sme zmluvy
s viacerými hospodármi, ktorých poskytujeme služby: seje-

me, postrekujeme, žneme a v neposlednom rade skladujeme
ich obilie zadarmo. Je to pre nich obrovská výhoda, veď vo
väčšine prípadov počas roka nemusia platiť. Väčšinou ku
koncu roka im z poľnohospodárskeho produktu odrátame
cenu nami vykonanej práce. S našim strojovým parkom dokážeme účinnejšie pracovať bez strát, a táto organizácia práce je výhodná aj pre hospodárov. So spomínaným dánskym
majiteľom sme uzavreli vzájomne výhodnú zmluvu o využití
hnoja vzniklého v maštali. Vďaka tomu môžeme ušetriť výdavky na drahé umelé hnojivá. Popritom máme na zreteli viac dôležitých momentov: medzi iným motiváciu riaditeľa
s.r.o., účinnú kontrolu kúpno-predajných zmlúv a permanentné hodnotenie dosiahnutých hospodárskych výsledkov.
Riaditeľovi vyplácame iba polovicu jeho výplaty, na vyplatenie druhej polovice je oprávnený vtedy, ak splnil ročný plán.
Hospodárenie s.r.o. je na programe každého zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Vďaka spomínaným skutočnostiam
sa spoločnosti podarilo vlaňajší mimoriadne suchý rok uzavrieť síce so skromným, ale 440 tisíc korunovým ziskom.
Neverím, že vlani v našej oblasti existovala ešte jedna takáto v poľnohospodárstve činná spoločnosť, alebo družstvo.
– Čo sa týka fungovania spoločnosti, aké sú vaše plány?
– Hlavný dôraz kladieme na služby, preto ďalej rozvíjame
náš strojový park. Človek sa stretáva s nespočetnými príkladmi zo západu, kde je deľba práce oveľa účinnejšia – podnikateľ sa napríklad špecializuje len na postrekovanie, kúpi
pomerne drahé zariadenie a vďaka tomu hospodári účinnejšie a poskytuje kvalitnejšie služby. Aj my by sme chceli okolitým hospodárom ponúknuť podobné služby, hlavne čo sa
týka postrekovania, zberu úrody, orby, výsevu, skladovania
a čistenia úrody. Predovšetkým tým, ktorí nemajú možnosť
zakúpiť si drahé a účinné stroje. Toho roku sme použili naše stroje v Mužli, Kameníne, Ipeľskom Sokolci a na Morave.
Vzhľadom na to, že pri čistení obilia vzniká veľké množstvo
odpadu vhodného pre kŕmenie, chceli by sme to zužitkovať
pri chove oviec.
– Vo svetle spomínaných skutočností sa pravdepodobne
obraciate do budúcnosti s dôverou...
– Napĺňa nás nádejou vedomie, že oproti väčšine obcí sme
o krok vpred. Získali sme podporu zo zdrojov EÚ, vďaka čomu sme za 50 percentnej podpory zaobstarali traktor anglickej výroby značky McCormick za 3,2 milióna korún, ktorého výkonnosť sa rovná výkonnosti tuctu tradičných traktorov. Onedlho totiž pozemky bez majiteľa sa dostanú do rúk
samospráv, čo im pravdepodobne prinesie nemalé starosti, či
budú hospodáriť na nich sami, alebo ich radšej dajú do prenájmu. Dúfame, že my už takéto problémy nebudeme mať.
Oravetz (Preklad: Ági)

Obecné oslavy v Belej
Samospráva obce Belá zorganizovala 30. júla 2005 po druhýkrát obecné oslavy. V čase letnej horúčavy oslavovali malí
aj veľkí zo 450 obyvateľov obce hudobno-zábavným a kultúrnym programom.
Organizátori pre dedinčanov a hostí pripravili celodenný
program, ktorý sa začal slávnostnou omšou a pokračovala recepciou pre hostí. Oslavy svojou účasťou medzi inými poctil
László Szigeti, štátny tajomník ministerstva školstva, Iván Farkas, poslanec NR SR a predseda Nitrianskej krajskej rady SMK,
Imre Hugyivár, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Ján Oravec, primátor Štúrova a Béla Mészáros, prednosta Obvodného úradu v Štúrove. V parku pri obecnom úrade sa konal
vyše trojhodinový kultúrny program za potlesku početného
obecenstva. Zaujímavosťou popoludnia bolo vystúpenie mažo-

retiek z Gbeliec v nevšednej červenej uniforme, zvučný spev žien z Belej, vystúpenie súboru Gyöngyösbokréta z Kamenína so
sobášnymi zvykmi a citarového súboru z Obidu. Organizátorov
chváli aj to, že na oslavy pozvali rôznych remeselníkov, z ktorých najviac lákali tkáčske krosná Júlie Vinklerovej zo Salky,
zhotovené v roku 1928. O jarmočnú náladu sa postarali maloobchodníci predávajúci medovníky, kvety, bábiky z handry,
zmrzlinu, guláš, jaternice a nápoje. Po večeri spojenej s ochutnávkou vín sa začal hudobno-zábavný program, v ktorom medzi inými vystúpili aj divadelníci MO Csemadok-u v Štúrove.
Vydarené oslavy splnili ciele a očakávania samosprávy, lebo
okrem toho, že naplnili funkciu zachovania identity, poskytli
pre malých i veľkých príjemnú zábavu.
(Ági)
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Mazsolák a Hídőr naplójából
Csütörtök, július 7. (az utazás napja)
Mikor felébredtem, üres volt a fülke. Nincs vasúti közlemény,
csak reménykedem, hogy a vonat menetrend szerint halad. Az ablaküveg valahogy tejes, vagy nagyon öreg, vagy egyszerűen csak
rossz minőségű. Gyakran találkozom Kelet-Európában a dolgok
furcsa verzióival – olyan dolgokkal, amikről mindig azt gondoltam,
hogy csak jó minőségűek lehetnek. De Kelet-Európában hirtelen
minden más. Úgy tűnik, a szocialista korszak fő célja a dolgok leegyszerűsítése volt, ezért sokkal egyszerűbb és olcsóbb előállítási
módszereket fejlesztettek ki. Elvégre nem fontos átlátni a vonatablakon, ha le is lehet húzni azt. Szeretem, ahogy a szél az arcomba
fúj. Már régen éreztem ilyet – a nyugat-európai vonatablakokat
nem lehet kinyitni. Ez a mostani utazás eszembe juttatja a nyolcvanas éveket, mikor, mint a legtöbb fiatal, az egyetem befejezése után
körbeutaztam vonattal Európát. Kedves dimbes-dombos táj. Mezőgazdasági vidék, zöld mezők, melyeket helyenként erdők váltanak
fel. Habár megművelt földeket látok, érzem, hogy valahol ott fekszik egy „vad” vidék, egy szabadabb táj, ami mellőzi a politikai határokat és összeköti az országokat. Ez a hely engedi lélegezni az embert. Ez a terület nem olyan sűrűn lakott, mint Hollandia, ahol az
elmúlt öt hónapot töltöttem, és amely egyfajta bezártságot ébresztett bennem. Végül meglátom a kupolát a távolban. A következő
megálló Párkány. Óriási bőröndömet az ajtó felé cipelem. Azután
egy újabb leküzdhetetlen aluljáró következik (a pozsonyiban majdnem ott ragadtam). A repülőtéri mérleg szerint a bőröndöm 28kg,
ami az egész testsúlyom 2/3-át teszi ki. Ez még nem lenne probléma, csak hát nem számoltam a lépcsőkkel. Úgy tűnik, hozzászoktam, hogy természetesnek vegyem a mozgólépcsőt és a liftet. Az
emberek látják, hogy erőlködök, de itt is az a szabály, mint Németországban és Hollandiában, hogy mindenki a saját dolgával törődik. Ott ez az egész az emancipációról szól: ha valaki kicsi és nő,
könnyen sértésnek veszi, ha egy nagyobb, erősebb, ráadásul férfi
felajánlja a segítségét. Amerikában soha nem kellene így erőlködnöm. Na jó, talán New Yorkban, mert ott senkinek sincs ideje foglalkozni a másikkal. Itt viszont nincs szó se időhiányról, se emancipációról. Inkább félénkségről. Németországban, Hollandiában és
Amerikában nem haboznék segítséget kérni, de itt én is bátortalan
vagyok. Elvégre még nem ismerem a helyi embereket.
De valahogy ideértem, és most már itt vagyok.
Néhányan már láthattak a hídon, ahogy fényképet készítek. Tulajdonképpen naponta kétszer is fényképezek – reggel és este, mie-

lőtt lemegy a nap. Ezek az én „Hídőrjárataim”.
Van egy idős férfi, akivel gyakran találkozom a hídon. Már felismer és köszönünk egymásnak, sajnos beszélgetni nem tudunk, mivel nem beszélünk közös nyelvet. Ezért csak mosolygunk egymásra. Valószínűleg azon gondolkodik, hogy vajon meddig tart, amíg
az összes lehetséges fényképet elkészítem a hídról. Főleg az emberek érdekelnek, akik nap, mint nap átmennek a hídon, és akik nagyon sokan vannak. Ugyanakkor én azon gondolkodom, hogy vajon ő miért megy át a hídon olyan gyakran. Vagy csak véletlen,
hogy pont ugyanabban az időben tartózkodunk a hídon? Néha arra gondolok, hogy talán ő is hídőr. Talán ő az esztergomi hídőr, én
pedig a párkányi hídőr vagyok. Végül is, még mindig két különböző országról van szó, ami a határőrizeti szervek szerint egy nagyon
fontos tény (ha nincs útleved, nem mehetsz át a hídon, még akkor
sem, ha te vagy a hídőr!).
Hídőrként az egyik feladatom, hogy naplót vezessek. Ebben kell
beszámolnom a párkányi és esztergomi felfedezéseimről is. Ennek
az írásnak a segítségével szeretném megosztani önökkel észrevételeimet. Így talán kicsit jobban megismernek engem.
Szombat, július 9. (bevásárlás)
Egy helyi áruház sokkal nagyobb, mint a németországi üzletek.
Viszont az üzlet célja ugyanaz: megszólítani azokat a vásárlókat,
akik nagyobb mennyiséget szeretnének vásárolni olcsóbban. Az itteni üzletben jobb a választék, mint a németországiban és friss kenyerük is van. Azonban kétségtelenül drágábban árulnak néhány
nyugati terméket. Útközben az üzlet felé gyönyörű sárgabarackfák
mellett mentem el. A barackok gyönyörű érettek voltak és szép nagyok. Az üzletben talált barackok viszont kicsik voltak, kemények
és éretlenek. A paradicsomot és a piros húsos paprikát Hollandiából importálták. Kiáltani szerettem volna! Biztos voltam benne,
hogy magam mögött hagytam az ízetlen, üvegházban termesztett
holland zöldséget. Mostantól csakis Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból és Magyarországról származó termékeket vásárolok majd. Rájöttem, hogy legközelebb kell keresnem egy piacot.
Vasárnap, július 10.
A Bazilika büszkén áll az esztergomi dombtetőn. A kórus éppen
próbál. Csakúgy, mint mikor először jártam az Oude Kerk-ben,
Amszterdam legrégebbi templomában. Micsoda véletlen párhuzam! A Bazilika belső tere lenyűgöző. Amikor az orgona hangjai
felcsendülnek, az egész beltér még nagyobbnak tűnik. Kirándulásomat egy párkány étteremben fejezem be, ahol elfogyasztok egy kései, de finom ebédet. Közben jól szórakozok – a német nyelvű étlap szerint itt ugyanis tengerimalac lábakat is lehet rendelni. Azt hiszem a fordító vicces kedvében lehetett!
Szerda, július 13. (sötét narancssárga barackok, piros orcával)
Ebédre vagyok hivatalos. Tudom, hogy nagy kihívást jelentek a
szlovák és magyar szokások és konyha számára: se hús, se alkohol,
alig valami kávé. Azonban, vendéglátóm egy kiváló vegetáriánus
ételt készített. Feta sajttal és tejföllel egybesült brokkoli volt ebédre. Az étel legnagyszerűbb részei a sárgabarack darabkák voltak,
azok a bizonyos sötét narancssárga barackok, piros orcával. Sose
gondoltam volna, hogy ez a kombináció ilyen finom lehet. A deszszert egy nagyon ízletes sütemény volt, a vendéglátóm saját receptje. A különböző hozzávalók mellett sárgabarack kompót is volt
benne. Délután ötkor jöttem el, kezemben Zahovay Ernő tánczenei
CD-jével és egy üveg baracklekvárral. Este mindkettőt kipróbáltam, és mindkettőt imádtam. A lekvár finomabb volt, mint édesanyámé. Pedig az általa készített lekvár általában nagyon finom, de
az ittenivel mégsem veheti fel a versenyt – Németországban nincsenek sötét narancssárga barackok, piros orcával.
Vasárnap, július 31. (egy autó öreg szocialista lopásgátlóval)
Felébredek. Zajt hallok kintről – elfojtott hangok és egy kis ko-
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pácsolás. A hálószobám ablaka alól jön. A kalapálás egyre hangosabb lesz. Kinézek az ablakon. Egy öreg autót látok és két embert,
akik elemlámpával dolgoznak az autóban. Nyilvánvalóan el akarják
indítani kulcs nélkül. Megkopogtatom az ablakot és odakiáltok:
„Stop!”. Felnéznek egy pillanatra, majd folytatják, amibe belekezdtek. Talán hívnom kellene a rendőrséget. Vajon megértenének? Beszélnek a helyi rendőrök angolul vagy németül? Már látom magam,
ahogy megpróbálom elmagyarázni, mi történik odakint. A kommunikációs problémák ellenére, ha valami ilyet látok, általában hívom
a rendőrséget. De ez a bizonyos eset egy kicsit összezavar. A rendőrség itt van mellettem, és mindig azt gondoltam, ez az ő udvarrészük. A kapu általában be van zárva, tehát a két fickónak kell, hogy
legyen kulcsa. Nincs semmi értelme annak, hogy valaki ellopjon
egy autót, amit nem tud az udvarból kivinni. A másik dolog, hogy
ez egy öreg, a szocialista korszakból itt ragadt autó. Ki akarna ellopni egy ilyen autót? Mindenestre, inkább úgy tűnik, hogy az autó az övék, csak elveszítették a kulcsot egy alapos szombat esti diszkózás közben. Valószínűleg részegek. Egy józan ember sem fára-
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dozna ennyit azért, hogy elindítson egy autót kulcs nélkül. Valójában, meg vagyok lepve, hogy az autó még nem esett szét az ütésektől. Végül, kb. kétórás próbálkozás után sikerült beindítaniuk. Hajnali négy óra van.
Szerda, augusztus 3. (Szlovák – Magyar Hídnap)
Biztosan ma van a Szlovák – Magyar Hídnap, vagy egyszerűen csak
Párkány – Esztergom Hídnap. Még soha nem láttam ennyi embert a
hídon. Először azt gondoltam, hogy egy autóbusznyi turista jön át a
hídon. De a tömeg csak sűrűsödik. Nem győzök fényképezni.
Nem értem mi ez. Ünnep van ma? Rejtélyes módon, egy kis bolt,
ahol vásárolni szoktam, zárva volt, pedig az ajtón látható
nyitvatartás szerint már nyitva kellett volna lennie. Ez a „rugalmasság” számomra zavaró. Nyugaton nincs ilyen. Az itteni kalácsok viszont csodálatosak és sosem túl édesek. Tehát, augusztus 3-a biztosan Szlovák – Magyar Hídnap, még akkor is, ha a két ország nem
tud róla.
Sonja Hinrichsen (Angolból fordította: Simon Anikó)

Hrozienka z denníka Strážcu mosta
7. júl, štvrtok (cestovanie)
Keď som sa zobudila, kupé bolo prázdne. Železničné hlásenie nie
je, len dúfam, že vlak premáva podľa cestovného poriadku. Okenné sklo je nejaké mliečne, alebo staré, alebo je len jednoducho nekvalitné. Vo východnej Európe sa často stretávam s neobvyklou verziou vecí – s takými vecami, o ktorých som si doposiaľ myslela, že
môžu byť iba kvalitné. Ale vo východnej Európe je zrazu všetko iné.
Zdá sa, že prvoradým cieľom socialistickej éry bolo zjednodušenie
vecí, preto rozvinuli oveľa jednoduchšie a lacnejšie výrobné procesy. Koniec koncov nie je dôležité priehľadné okno vo vlaku, keď ono
môžeme aj otvoriť. Mám rada, vietor, ktorý mi fúka do tváre. Už
dávno som také niečo nepocítila – na západoeurópskych vlakoch sa
okno nedá otvoriť. Spomenula som si na osemdesiate roky, kedy
som, ako väčšina mladých, po skončení univerzity precestovala vlakom celú Európu. Milá kopcovitá krajina. Poľnohospodárska oblasť, zelené polia, miestami prerušené lesmi. Hoci vidím obhospodárenú pôdu, cítim, že kdesi leží „divoký” kraj, jedna slobodnejšia
krajina, ktorá obchádza politické hranice a spája štáty. Toto miesto dovoľuje človeku dýchať. Oblasť nie je tak husto obývaná, ako
Holandsko, kde som žila v predchádzajúcich piatich rokoch, a ktoré vo mne prebúdzalo pocit určitého uväznenia. V diaľke uvidím kupolu. Nasledujúca zastávka je Štúrovo. Svoj obrovský kufor ťahám
k dverám. Potom nasleduje nový nezdolateľný podchod ( v bratislavskom som skoro uviazla). Podľa váh na letisku váži môj kufor 28
kilogramov, čo sú 2/3 mojej celkovej hmotnosti. To by nebol problém, ale nepočítala som so schodmi. Vyzerá to tak, že som si zvykla
na samozrejmosť pohyblivých schodov a výťahov. Ľudia vidia, že sa
namáham, ale aj tu platí pravidlo, ako v Nemecku a Holandsku, že
každý sa stará o svoje veci. Tam sa jedná o emancipáciu: keď je niekto nízkeho vzrastu a žena, ľahko sa môže uraziť na tom, ak niekto
väčší a silnejší, na dôvažok muž, ponúkne svoju pomoc. V Amerike
by som sa takto nemusela namáhať. No dobre, snáď v New Yorku, lebo tam nikto nemá čas zaoberať sa s tým druhým. Tu sa však
nejedná o nedostatok času, ani o emancipáciu. Skôr o plachosť.
V Nemecku, Holandsku a v Amerike by mi nerobilo problém požiadať o pomoc, ale tu som aj ja plachá. Ešte nepoznám miestnych
ľudí. Ale nejako som došla, a už som tu.
Niektorí ma už mohli vidieť ako na moste fotografujem. Vlastne
fotím denne dvakrát – ráno a večer, predtým než zapadne slnko. To
je moje „strážcovské hliadkovanie”. Často sa stretávam s jedným
starším pánom. Už ma pozná a zdravíme sa, žiaľ rozprávať sa nevieme, lebo nerozprávame spoločným jazykom. Preto sa len usmievame na seba. Pravdepodobne uvažuje nad tým, dokedy môže trvať,
kým urobím všetky možné fotografie o moste. Zaujímajú ma najmä ľudia, ktorí deň čo deň prejdú cez most, a ktorých je veľmi veľa. Zároveň ja uvažujem nad tým, že on prečo chodí cez most tak

často. Alebo je len náhodou, že sa zdržiavame na moste práve v tom
istom čase? Niekedy si myslím, že aj on je strážca mostu. Možno on
je ostrihomský strážca a ja som štúrovský strážca. Koniec koncov
ešte stále sa jedná o dve rozdielne štáty, čo podľa pohraničnej stráže je veľmi dôležitou skutočnosťou (ak nemáš pas, nemôžeš prejsť
cez most, aj keď si strážca mostu!). Jednou z povinností strážcu
mostu je písanie denníka. Tu musím zaznamenať svoje štúrovské
a ostrihomské objavy. Pomocou týchto písomností by som sa chcela s vami podeliť o moje poznatky. Takto ma možno viac spoznáte.
9. júl, sobota (nakupovanie)
Jedno miestne nákupné stredisko je oveľa väčšie, ako obchody
v Nemecku. Cieľom obchodu je však to isté: osloviť tých, ktorí by
chceli nakúpiť väčšie množstvo lacnejšie. V tunajších obchodoch je
väčší výber, ako v nemeckých a majú aj čerstvý chlieb. Niektoré západné výrobky sú však predražené. Cestou do obchodu som prešla
okolo krásnych marhúľ. Marhule boli krásne dozreté a pekné veľké.
V obchode však boli marhule malé, tvrdé a nedozreté. Paradajky
a červenú dužinatú papriku doviezli z Holandska. Chcelo sa mi kričať! Bola som si istá, že holandskú zeleninu pestovanú v skleníkoch
– bez chuti – som nechala za sebou. Odteraz budem nakupovať len
poľské, slovenské, české a maďarské výrobky. Došlo mi, že najbližšie musím vyhľadať nejaké trhovisko.
10. júl, nedeľa
Bazilika sa hrdo vypína na ostrihomskom kopci. Zbor práve nacvičuje. Takisto, ako keď som po prvýkrát bola v Oude Kerk-u,
v najstaršom kostole Amsterdamu. Aká náhodná zhoda! Interiér
Baziliky je fascinujúci. Keď zaznejú tóny organu, akoby sa vnútorný priestor ešte zväčšil. Výlet končím v štúrovskej reštaurácii, kde si
pochutnám na neskorom, ale chutnom obede. Medzitým sa dobre
bavím – podľa nemeckého jedálneho lístka si tu môžete objednať aj
labky morského prasaťa. Myslím si, že prekladateľ mohol mať dobrú náladu!
13. júl, streda. (tmavooranžové marhule s červeným lícom)
Mám pozvanie na obed. Viem, že som veľkou výzvou pre slovenské a maďarské zvyklosti a kuchyne: ani mäso, ani alkohol, len málo kávy. Moji hostitelia pripravili vynikajúce vegetariánske jedlo.
Zapekané brokoli so syrom feta a smotanou. Jeho veľkolepou súčasťou boli kúsky marhúľ, tých tmavooranžových marhúľ s červenými
lícami. Nikdy som si nepomyslela, že táto kombinácia môže byť takáto chutná. Dezertom bol zákusok podľa vlastného receptu gazdinky. Okrem iných prísad obsahoval aj marhule. Odchádzala som poobede o piatej, v rukách s CD Ernesta Zahovayho a s fľaškou mar-
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huľového džemu. Večer som vyskúšala oboje, a oboje som zbožňovala. Džem bol chutnejší, než ten od mojej mamy. Hoci ňou pripravený lekvár je obvykle veľmi chutný, ale s tunajším nemohol súťažiť – v Nemecku nie sú tmavooranžové marhule s červenými lícami.
31. júl, nedeľa. (jedno auto so starým socialistickým zabezpečením proti krádeži)
Zobudím sa. Zvonku počujem hluk – pridusený hovor a klopkanie. Prichádza spod okna spálne. Klopkanie je stále hlasnejšie. Pozriem sa von z okna. Vidím jedno staré auto a dvoch ľudí, ktorí pracujú v aute s baterkou. Očividne ho chcú naštartovať bez kľúča. Zaklopem na okno a zakričím: „Stop!”. Na chvíľu zodvihnú hlavy,
potom pokračujú v tom, čo začali. Asi by som mala zavolať políciu.
Porozumeli by mi? Rozprávajú miestni policajti anglicky alebo nemecky? Už sa vidím, ako sa pokúšam vysvetliť, čo sa deje vonku.
Napriek problémom v komunikácii, ak vidím niečo podobné, väčšinou volám políciu. Ale tento prípad ma trocha zmiatol. Polícia je
tu vedľa mňa, a vždy som si myslela, že toto je časť ich dvora. Brána je väčšinou zamknutá, teda tí dvaja chlapi musia mať kľúč. Nedáva zmysel, aby niekto kradol auto, ktoré nevie zobrať z dvora. Na
druhej strane, toto je jedno staré auto, socialistický prežitok. Kto by
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chcel takéto auto ukradnúť? V každom prípade sa skôr zdá, že auto je ich, len stratili kľúče počas sobotňajšej diskotéky. Pravdepodobne sú opití. Triezvy človek by sa takto nenamáhal, aby naštartoval auto bez kľúča. V skutočnosti som prekvapená, že sa auto ešte pod údermi nerozpadlo. Približne po dvoch hodinách sa ho podarilo naštartovať. Sú štyri hodiny nad ránom.
3. august, streda. (Slovensko – maďarský deň mostu)
Dnes je určite slovensko-maďarský deň mostu, alebo len jednoducho Deň mostu Štúrovo – Ostrihom. Zatiaľ som nevidela toľko
ľudí na moste. Najprv som si myslela, že cez most prechádzajú turisti z jedného autobusu. Ale dav sa zahusťuje. Nestačím fotiť. Nerozumiem tomu. Je dnes sviatok? Záhadným spôsobom aj obchod,
kde sa dá kúpiť chutný koláč, je zavretý. Teda 3. august je určite
slovensko-maďarským dňom mostu, aj keď o tom tieto štáty nevedia. Cestou domov už bol obchod otvorený. Podľa otváracích hodín vyložených na dverách, už mal byť otvorený skôr. Táto „pružnosť” mi vadí. Na západe také niečo je nemožné. Kúpim si chutný
lekvárový koláč. Tunajšie koláče sú fakt zázračné a nikdy nie sú veľmi sladké.
Sonja Hinrichsen (Preklad: Ági)

A Párisi-csatorna az európai madárvonulás központja

Létrejöhet egy állandó gyűrűzőtábor?
Kilenc éve működik a nyári időszakban ornitológiai tábor a
köbölkúti Párisi-mocsarakban. Maťo Medveď helyi természetvédő kitartóan ügyintéz, szervez, hogy a tábor ideje alatt csak
a munkára koncentrálhassanak a világ több tájáról ideérkezett madarászok. Nem zavarja őket, hogy nem értik egymás
nyelvét, mert összekovácsolja őket a szakma szeretete és a
hozzáértés. Sajnos az idei táborkezdésre rányomta bélyegét a
szomorú tény, hogy a régi jó munkatárs és barát, Varga Emese, a Magyar Madártani Egyesület tagja néhány nappal a tábor kezdete előtt tragikusan elhunyt.
A tavaly átadott nyolc méter magas kilátónál két cseh madarász, Jaroslav Jelínek és František Zicha végzik munkájukat.
250 méter hálót állítottak fel a nád között. Kettejükre ez sok,
mivel a hálókat félóránként kell ellenőrizni, hogy a melegben
ne szenvedjenek a madarak. Napi két-háromszáz madarat gyűrűznek meg. Kérdésemre, ki állja ittlétük költségeit, mindketten mosolyognak. – Teljesen ingyen dolgozunk, sőt fizetjük az
egyesületi tagdíjat, mi vásároljuk a felszerelést és még az idejutást is saját zsebből finanszírozzuk – mondja Jaroslav. Ez egy
szerelem. Azzal azért szívesen dicsekszem, hogy Csehországban én vagyok a legtöbbet gyűrűző madarász. 17 éves koromtól 12 651 madarat gyűrűztem meg.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pilisi
csoportjának sokat megélt terepjáróján zötykölődünk tovább a
füzek közt megbúvó táborba, ahol cseh, szlovák és magyar madarászok dolgoznak együtt. A dán kollégát későbbre várják. A
pilisi csoport ifjú tagjai épp egy sebesült vörös vércsét etetnek.
Csak pár hónap múlva lesz képes az önálló életre, addig állandó törődést igényel. Az egyesületi tagoknak évente 30-40 sérült madarat sikerül megmenteniük.
Molnár István Lotár, az egyesület elnöke elmondta: A pilisi
csoportnak 400 tagja van, s talán azért is tudunk táborokat
szervezni és több általunk kidolgozott programot megvalósítani, mert ilyen társadalmi támogatottság áll mögöttünk. Pályázati úton tartjuk fenn magunkat, ezen kívül óvodákban és iskolákban tartunk előadásokat a természet- és madárvédelemről.
A Párizsi-mocsarak területe egészen különleges, ritka terület,
az egész európai madárvonulás központja – folytatja az elnök.
Egy olyan állomás, ahol a tavaszi és őszi vonuláskor is keresztülmennek a madarak. Itt végzett megfigyeléseink nélkülözhe-

tetlenek további munkánkhoz. Magyarországon hat állandóan
működő gyűrűzőállomás van, s mindegyikről volt már visszafogás itt a mocsarakban. Ma reggel is fogtunk filemilesitkét,
melyet tavaly augusztusban gyűrűztek meg Pécs mellett. A Párizsi-mocsarak ennek a fokozottan védett madárnak a legészakibb fészkelőhelye. Ebből tudni lehet, hogy ez az itt költő madár a Dunántúlon vonul tovább.
– Terveink közt szerepel az első állandó szlovákiai
gyűrűzőtábor létrehozása itt a mocsár területén. Az
infrastruktuális hátteret, úgy 7-8 millió forintnyi összeget mi
biztosítanánk uniós pénzekből. Ebből területet, hálókat, pallósort kéne vásárolni, bekötni a helyszínre a vizet és a villanyt és
természetesen legalább egy ember számára fizetést biztosítani.
Akkor a szlovák madarászoknak lehetne egy stabil bázisuk,
ahol tudnának dolgozni, tapasztalatot cserélni és ennek mintájára talán másutt is épülne állandó tábor. Ha ez megvalósulna,
Szlovákia is olyan szinten tudna bekapcsolódni a madárvonulás kutatásába, hogy az már az európai összmunkának is nagyon fontos állomása lenne. E tervünk kivitelezését az engedélyezési folyamat nehézkessége gátolja – itt van járási központ,
a minisztérium alatt még öt alegység, de számítunk szlovák
kollégáink segítségére.
E tábor oktatóközpontként is működne, ahol az óvodás- és
iskoláskorú gyerekek olyan környezeti nevelésben részesülnének, ami Európában megszokott. Kötődésük a természethez
szorosabbá válna, s felnőttként tán a természetvédelemre is
jobban odafigyelnének.
Beszélgetésünk közben a fiatalok hozzák be a hálókból a madarakat, Vladimír Hošek, Tarján Barna, Horváth Gábor pedig
nagy szakértelemmel gyűrűznek. Felírják a gyűrű sorszámát, a
madár nemét, korát, s hogy mikor és melyik hálóállásban fogták. Az adatokat lejelentik az országos gyűrűzőközpontnak,
ahol számítógépre viszik, s ezzel ezek az információk minden
európai madarász számára hozzáférhetővé válnak.
Közben érkezik Ziegner Antal, a tábor legidősebb résztvevője is a madaras zsákkal. Úgy hatvan körülinek néztem, de mint
később kiderült 83 éves. Konzerválta őt a mocsár – mosolyognak barátai, akik büszkék arra, hogy nemrégiben olyan táborban vehettek részt, amelyet még Tóni bácsi indított el 58 évvel ezelőtt.
Bokor Klára
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Parížske močiare sú strediskom sťahovania vtákov

Zrodí sa krúžkujúci tábor?
V letnom období už deväť rokov pracuje krúžkujúci ornitologický tábor v Parížskych močiaroch v Gbelciach. Maťo Medveď,
miestny ochranár, vytrvalo organizuje, aby sa ornitológovia
z mnohých kútov sveta počas trvania tábora mohli plne venovať
práci. Príslušníkom rôznych národov nevadí, že si po jazykovej
stránke nerozumejú – spája ich láska ku svojej práci a odbornosť.
Tohoročný tábor spečatila smutná skutočnosť, nakoľko dlhoročná
spolupracovníčka Emesa Varga, členka Maďarského ornitologického spolku, niekoľko dní pred začatím tábora tragicky zahynula.
V osem metrovej rozhľadni, ktorú odovzdali vlani, vykonávajú
svoju prácu dvaja českí ornitológovia: Jaroslav Jelínek a František
Zicha. Medzi tŕstím rozostavali 250 metrov siete. Je to na nich veľa, veď tieto siete musia kontrolovať každú polhodinu, aby sa vtáky
v teple netrápili. Denne okrúžkujú dvesto až tristo vtákov. Na moju otázku, kto hradí ich náklady, sa obidvaja usmievajú. – Pracujeme úplne zadarmo, ba platíme členský príspevok v spolku, výbavu
kupujeme my a hradíme si náklady spojené s cestovaním – hovorí
Jaroslav. Viete, to je láska! S tým sa rád chválim, že v Čechách najviac vtákov krúžkujem ja. Od 17-ych rokov som okrúžkoval 12 651
vtákov. Do tábora, ukrytého pod vŕbami prichádzame v terénnom
vozidle Maďarského ornitologického spolku. Pracujú tu českí, slovenskí a maďarskí ornitológovia. Dánskych kolegov očakávajú neskôr. Mladí členovia pilišskej skupinky práve kŕmia zranenú pustovku. Samostatného života bude schopná len o niekoľko mesiacov, zatiaľ vyžaduje neustálu starostlivosť. Členovia spolku zachránia ročne 30-40 zranených vtákov.
Predseda spolku, Lotár Molnár István hovorí: pilišská skupina má
400 členov. Vďaka tejto masovosti dokážeme organizovať tábory
a programy. Našu činnosť zabezpečujeme z nadačných zdrojov,
prednášame o ochrane vtáctva a prírody v škôlkach a na školách.
Oblasť parížskych močiarov je zvláštna, ojedinelá, je centrom európskeho tiahnutia vtákov, je to miesto, cez ktoré prechádzajú vtáky počas jarného i jesenného sťahovania. Tunajšie pozorovania sú
nenahraditeľné z pohľadu našej ďalšej práce. V Maďarsku je šesť stálych staníc krúžkovania, a zo všetkých sme už zachytili vtáctvo
v týchto močiaroch. Dnes ráno sme chytili vtáka okrúžkovaného pri
Pécsi. Parížske močiare sú najsevernejším hniezdiacim miestom tohto chráneného vtáka. Z toho sa dá usúdiť, že tu hniezdiaci vták ťahá ďalej cez Zadunajsko. Naším plánom je zriadiť prvú stálu krúžkujúcu stanicu na Slovensku práve tu na území močiara. Na vytvorenie infraštruktúry zabezpečíme 7-8 miliónov forintov zo zdrojov
únie. Z toho treba nakúpiť pozemok, siete, zaviesť na miesto vodu

a elektrinu a samozrejme zabezpečiť mzdu aspoň pre jedného človeka. Vtedy by slovenskí ornitológovia mohli mať jednu stabilnú základňu, kde by mohli pracovať, vymieňať si skúsenosti, a na tento
vzor by možno aj inde zriadili takýto tábor. Po tom by sa Slovensko
mohlo zapojiť do výskumu tiahnutia vtákov na takej úrovni, že by
boli dôležitou stanicou európskej spolupráce. Realizácii tohto plánu
bráni ťažkopádny povoľovací proces – tu je okresné stredisko, pod
ministerstvom ešte päť organizačných zložiek, no počítame s pomocou slovenských kolegov.
Tento tábor by spĺňal aj funkciu vzdelávacieho strediska, kde by
sa škôlkari a školáci mohli vzdelávať v tematike životného prostredia spôsobom, aký je obvyklý v Európe. Ich vzťah k prírode by sa
stal užším, a možno ako dospelí ľudia by venovali viac pozornosti
ochrane prírody.
Počas nášho rozhovoru mladí prinášajú vtáky zo sietí. Vladimír
Hošek, Barna Tarján a Gábor Horváth s veľkou odbornosťou krúžkujú. Zapíšu číslo krúžku, pohlavie a vek vtáka, kedy a kde ho odchytili. Údaje hlásia štátnemu krúžkujúcemu centru, kde ich uložia
do počítača, čím ich sprístupnia všetkým ornitológom Európy.
Medzitým s plným vakom prichádza Antal Ziegner, najstarší
účastník tábora. Vyzerá na šesťdesiatnika, ale má 83 rokov. Konzervuje ho močiar – usmievajú sa kamaráti, ktorí sú hrdí na svoju účasť
v tábore, ktorý založil Tóni bácsi pred 58 rokmi.
BokorKlára (Preklad: Ági)

„eMagyar pont @” Párkányban
A muzslai Jövő 2000 Alapítvány közreműködésével június 20tól egy újfajta internetes szolgáltatás nyílt Párkányban, a Szent
István u. 79 szám alatti adminisztratív centrum egyik „eMagyar
pont @” jelzéssel ellátott földszinti helyiségében.
A projekt a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési Minisztériumának (IHM) támogatásával valósult meg. Az informatikai tárca az eMagyarország programjával az információt, a jövő kultúráját akarja eljuttatni a magyarok mindegyikéhez. Az
eMagyarország-program keretében nyilvános közösségi internethozzáférési pontok jönnek létre országszerte. Az ePontokat önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil
szervezetekkel, internet-kávézókkal együttműködve alakítja ki az
IHM. A közháló építésével 2530 település 7300 intézményét tervezik bevonni az eMagyarország programba.
Az IHM a határon túli magyarság információs társadalomba
történő bekapcsolódását is kiemelt misszióként kezeli. Célja,
hogy a határon túl élő magyarság szülőföldje dinamikusan fejlődő közösségévé váljon. A határon túli magyar szervezetek az
IHM-mel együttműködve elkészítették helyi informatikai fejlesztési stratégiájukat, amelyek alapjául szolgáltak az IHM 2004-ben

meghirdetett „Szülőföldön az információs társadalomba” címet
viselő programjának. A program fő eleme a hazai eMagyarország
pontok mintájára kialakított ún. eMagyar pontok – határon túli
magyarlakta településeken kialakítandó – hálózata, amelynek
célja, hogy a lakosság a közösségi internet-hozzáférési helyeken
ingyen vagy kedvezményes áron használhassa a világhálót.
A rendelkezésre álló 228 millió forintból 140 millió 30 ezer forint az eMagyar-pontok létrehozását, több mint 26 millió forint
a tartalomfejlesztést, közel 15 millió forint az informatikai képzést, közel 21 millió forint a magyar kultúra digitális megőrzését
és 24 millió forint az audiovizuális fejlesztéseket szolgálja.
A programnak köszönhetően 179 eMagyar pont nyitja meg
kapuit a határon túli magyarok által lakott településeken. Ezek
közül az egyik a párkányi, amely a Jövő 2000 Alapítvány sikeres
pályázatának köszönhetően jöhetett létre. A párkányi eMagyar
pont számítógépe munkanapokon hetente legalább 16 órán át
bérmentve a nyilvánosság rendelkezésére áll. Az iroda minden
szerdán 18,00 óráig, más munkanapokon a délelőtt folyamán fogadja az érdeklődőket.
Oravetz
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Színvonalas nyári hétvégék Esztergomban
Második éve zárult nagy sikerrel Esztergom egész nyáron át tartó programsorozata, az Esztergomi Ünnepi Játékok. A szervező
Esztergom Nyári Fesztivál Kht. célja tartalmában és megjelenésében is magas művészeti értékek bemutatása, méltóan a város királyi rangjához. Országosan is egyedülálló kezdeményezés, hogy az
események július elejétől kezdve egészen az augusztus végi Szent
István Napokig minden hétvégén zajlanak. A szabadtéri, belépőjegyes nagyelőadások mellett péntektől vasárnapig különféle fesztiválokon vehettek részt az esztergomiak és a városba érkező látogatók.
Kiváló helyszíni adottságok
A fesztiválok és előadások helyszínéül választott Víziváros történelmi városrésze, a föléje magasodó ezeréves királyi vár páratlan
hangulatot kölcsönzött a rendezvényeknek. A Kis-Duna sétány hatalmas platánjai, a folyó és az Erzsébet park a klasszikus Aranykert
varázsát idézik. A Mindszenty téren felállított szabadtéri nagyszínpad bejáratául a Latinusok kettős pecsétjén szereplő városkapu fából készült mása szolgált. A Kis-Duna partján portékájukat kínáló
árusok és kiállítók a Képes Krónika alapján készült igényes pavilonsorban kaptak helyet. A sétányon elhelyezkedő Fesztivál Színpad –
ahol egész nyáron ingyenes előadásokat láthatott a közönség -, valamint a kávézó és az étkezde is megjelenésében hasonló minőséget
képviselt.
Ünnepélyes ünnepi előadások
Esztergom nyári programjait július 8-án Pitti Katalin, Liszt-díjas
operaénekesnő nyitotta meg, aki Gloria In Excelsis Deo (Dicsőség
a magasságban Istennek) címmel adott koncertet Sándor Szabolcs
zongorista közreműködésével. A különösen szép felütés, az Ó-magyar Mária-siralom zongorakíséret nélküli, szívbe markoló előadása után klasszikus egyházi művekből kaphatott ízelítőt a közönség.
Az Ünnepi Játékok második napján Ákos lépett színpadra, „Az
utolsó hangos dal – Ráadás” című turnéjával másodszor lepte meg
az Esztergomba érkező közönséget. A következő hétvégén a Győri
Balett társulata mutatta be Vivaldi: Stabat Mater, a Trójai játékok
és Orff: Carmina Burana táncba, mozdulatokba formált darabját. A
júliusi sikeres bemutatók között Sebő Ferenc és Mihályi Gábor:
Pannon freskó című darabja is szerepelt. A Magyar Állami Népi
Együttes látványos, egyedülálló megfogalmazásban hol sodró, hol
lírai jelenetei idézték fel az európai, s benne a magyar kultúra hatalmas, világot formáló hatását. A hónap utolsó hétvégéjén Händel
operakuriózumát vitte színpadra az Ars Longa Barokkzenekar. Az
„Aci e Galatea” című szerelmi történet olasz nyelvű előadása – élő
zenekari kísérettel – késztette tapsviharra a közönséget. Augusztus
első fellépő vendége Lajkó Félix és zenekara volt. Stílusa teljesen
egyedülálló, virtuozitása hatalmas sikert aratott Esztergomban is.
Zenéhez fűződő kapcsolatát leginkább jellemzi, hogy Félix nem
egyszerűen hegedül, ő maga a zene. Műsorait pillanatnyi fantáziájára bízva állítja össze. Esztergomi fellépésénél ez gyakorlatilag az
aznapi hangulatából, illetve a városról kialakult meglátásából állt
össze – elsöprő elismeréssel kísérve. Augusztusban kétszer került
műsorra a Musical Színház: „Evita” című musicalje. A díszletek két
kamionnal érkeztek a helyszínre, az előadás közben három
projektor fokozta a látvány élményét. „Csupán” öthetes, ám annál
keményebb próba – és fél éves előkészület – előzte meg a bemutatót. A produkciót Esztergomban mutatták be először, a premier
előadás igazi multimédiás élményt nyújtott.
Két hónapig fesztiválok
A nagyszínpadi előadások tartalmához kapcsolódva péntektől
vasárnapig ingyenes fesztiváli hétvégéket rendeztek. A sorozat a
Palmetta – Gyermekek és fiatalok művészeti fesztiváljával kezdődött. Színes és gyermekekhez szóló műsorok mellett a szervezők
igyekeztek bevonni a gyermekeket és a családokat a programokba.
Bátor dalnokok és mesemondók léptek a színpadra, kézügyességü-

ket pedig a játszóházban próbálgathatták.
Több éves hagyományra építkezve idén is megrendezték az IsterGranum Népművészeti Fesztivált. A Duna két partján fekvő régió
száz települése közül szép számmal képviseltették magukat a rendezvényen. A Kéméndi Vasvirág együttestől kezdve a farnadi Rozmaring Asszonykórusig, de nem bezárólag a Vujicsics együttesig, illetve az Ifjú Muzsikásig gyönyörködhettünk zenei és néptánc kultúránkban. Volt olyan pillanat, amikor nem látszott a sétány a ringó szoknyáktól és fejkendőktől.
Esztergom hajdan virágzó görög, francia, spanyol, olasz és török
kulturális kapcsolatai nem múltak el nyomtalanul. Nem csak az
időjárás, hanem a fellépők tekintetében is forró hangvételűre sikerült az idei Mediterrán Fesztivál. A déli égöv zenéit bemutató
együttesek mellett a meleg éghajlat ízei is felsorakoztak. Nagy sikere volt a különleges édességeknek és a mediterrán konyhán kapható ínyencségeknek. A következő hétvége kissé borongós, elmélyült
gondolatokkal teli fesztiválján József Attilára emlékeztek. A „Szarvas voltam hajdanán” elnevezésű hétvége megidézte nagy költőnk
szellemét – a többi fellépő közt Sebő Ferenc adott bensőséges hangulatú lemezbemutató koncertet.
A Regulus Borfesztivál az egyik legkedveltebb és leglátogatottabb
fesztivál volt. Hogy miért? Mert magyarok vagyunk, szeretjük megízlelni és megosztani nemes nedűinket egymással. Az idei borfesztiválon is a régió borászaié volt a főszerep. Színpadra ugyan nem álltak, megtette helyettük a Hajnalkötöző együttes, a Fonó zenekar,
Kátai Zoltán bordalokkal és a Söndörgő együttes. A borfesztivál
eseményeihez kapcsolódva zajlott a Káposztafesztivál, ahol tíz
gasztronómiában jártas csapat vetekedett a kóstolók kegyeiért. A
helyszínen vágták a hasábfát, rakták a tüzet és főztek, ellepve a sétányt ételeik ínycsiklandó illatával. Az ételek bírálata után bizony
igyekezni kellett, mert hamar tányérba kerültek a lepények, borscsok és lángosok.
Továbbá…
Ugyancsak Esztergom nyári rendezvényeinek színe-javát adta a
csütörtökönként zajló Jazztergom, ahol nem kisebb nevek léptek
fel, mint Szakcsi Lakatos Béla, a Balázs Elemér Group, vagy Dick
de Graaf Hollandiából. Szintén Esztergom adott otthont a III.
Nemzetközi Monteverdi Kórusfesztiválnak és a Szendrey Karper
László Nemzetközi Gitárfesztiválnak, melyet tizenhatodik alkalommal rendeztek meg a városban.
Esztergom ünnepélyes nyarát az augusztusi Szent István Napok
zárták. A népszerű, nagy tömegeket vonzó műsorok mellett –
Ghymes, Folkestra, Sharrie Williams, stb.– átütő ereje volt Berecz
András előadásának. Műsorának első két számát (Kirye, Ó Szent
István dícsértessél című ősi könyörgést) a nézőtér fölé magasodó
esztergomi vár bástyájára kiállva, fáklyafényben adta elő. Az est fényeiben az egész város hallhatta Szent István tiszteletére előadott,
megrendítő énekeit.
Lőrincz Zsuzsanna
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Párkányon keresztül vezetnék a korridort
A Nyitra és Komárom-Esztergom megye városait, kistérségi társulásait képviselő küldöttek 2005. július 11-én közös memorandumot írtak alá azon a Zselizen megtartott
szakmai konferencián, amelyet az V/C észak-déli irányú, a
Balti-tengert az Adriával és a Földközi-tengerrel összekötő
közlekedési korridor megvalósításának támogatásáért hívtak össze.
Az Unió által is szorgalmazott észak-déli közúti folyosó
Érd-Zsolna útszakaszát a konferencia résztvevői szerint
gazdasági, forgalmi, környezetvédelmi és területfejlesztési
szempontok alapján, a Zsámbéki-medence-EsztergomPárkány-Zselíz-Léva Garamszentbenedek-Zsolna nyomvonalon kellene megépíteni.
A szakmai tanácskozáson László Vilmos, Nyitra megye
közlekedési főosztályvezetője, Farkas Iván parlamenti képviselő, Nagy Géza, Zseliz polgármestere, Farkas Mária, a
budapesti UKI igazgatóhelyettese, Molnár László, a budapesti FŐMTERV vezérigazgatója, és dr. Farkas Károly, a
Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet igazgatója egyaránt az említett útvonal mellett törtek lándzsát.
Egyetértettek abban, hogy az ilyen horderejű közutak megvalósításánál a közúti forgalom tehermentesítése, az áruszállítás hatékonysága, a sűrűn lakott települések és a természetvédelmi tájegységek kímélése mellett olyan szempontokat is figyelembe kell venni, mint a beruházás gazdasági kisugárzása (milyen területfejlesztési hatással bír a gazdaságilag leszakadt régiókra, hogyan javítja a versenyképességet, mennyire erősíti a piaci helyzetet).
A párkányi változat jelentős előnye, hogy a Zsámbéki –
medencén át vezetne. Így értelemszerűen kikerülné Budapestet, és nem venné igénybe az M0-ás körgyűrűt. Ráadásul legalább 30 kilométerrel rövidebb, mint a magyar gaz-

dasági tárca volt vezetője, Csillag István által preferált
ipolysági vonal. Magyarországon hozzávetőleg 50 kilométernyi meglévő útszakaszt terhelne. A legnagyobb gondot a
Körmöcbánya feletti emelkedő áthidalása jelenti. Ez a szakasz viszont télen messzemenően könnyebben járható, mint
az embert és gépjárművet egyaránt próbáló Dóval
(Donovaly). Abban az esetben, ha az Érd-Zsolna nyomvonalon épülne a négysávos gyorsforgalmi út, legalább 700
millió koronával lenne olcsóbb, mint az Ipolyságon áthaladó folyosó. Ráadásul Dóvalnál nem lenne szükség alagút
építésére, és ez a körülmény szintén több milliárd koronával csökkentené a költségeket. A Párkányon keresztül vezető korridor járulékos beruházása lenne a 2015-re tervezett
párkányi teherhíd, amely új távlatokat nyitna az esztergomi
ipari park és az Ebed kataszterében tervezett ipari park és
logisztikai központ kiszolgálása szempontjából.
A tanácskozás résztvevői fontosnak tartják, hogy az általuk javasolt nyomvonal mindkét ország fejlesztési tervébe
kormányszinten is beépüljön. A magyar országos tervben
ugyanis a folyosón még mindig az Ipolyság-Parassapuszta
átkelőhely szerepel.
Ezért a szakmai tanácskozáson született memorandumot
a szervezők mindkét állam kormányához eljuttatták. A nyilatkozatban foglaltak alátámasztására felmérésekkel bizonyítható nyomós érvként szolgál, hogy a Párkányon átvezető észak-déli folyosó a legmegfelelőbb Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, az Adria és a Földközi-tenger térségének közúti összekapcsolására.
A memorandum aláírói szeretnék, ha mind a magyar,
mind a szlovák kormány figyelembe venné elképzelésüket,
és az EU illetékes szervei előtt is támogatnák annak megvalósítását.
-O-

Severojužný koridor by mal viesť cez Štúrovo
Predstavitelia územných celkov a regionálnych spolkov
Nitrianskeho kraja a župy Komárom-Esztergom, podpísali
spoločné memorandum na odbornej konferencii v Želiezovciach, ktoré zvolali z dôvodu realizácie severojužného dopravného koridoru V/C, ktorý by spájal Baltské more s Jadranom a Stredozemným morom. Podľa účastníkov konferencie trasu severojužného dopravného koridoru medzi Érdom a Žilinou by z hospodárskeho, dopravného a environmentálneho hľadiska a územného rozvoja by mali vybudovať na trase Zsámbécka panva – Ostrihom – Štúrovo – Želiezovce – Levice – Hronský Beňadik – Žilina.
Na rokovaní odborníkov toto stanovisko obhajovali László
Vilmos, vedúci dopravného odboru krajského úradu v Nitre,
Farkas Iván, parlamentný poslanec, Nagy Géza, primátor
Želiezoviec, Farkas Mária, zástupkyňa riaditeľa UKI v Budapešti, Molnár László, generálny riaditeľ FÖMTERV Budapest
a dr. Farkas Károly, riaditeľ Dopravného inšpektorátu Komárom – Ostrihomskej župy. Účastníci súhlasia s tým, že pri
vybudovaní takejto dopravnej tepny treba brať do úvahy
okrem odbremenenia dopravy, efektívnosti prepravy tovaru,
ohľaduplnosti na husto obývané usadlosti a chránené oblasti, aj také hľadiská, ktoré sa týkajú hospodárskeho dopadu
investície (aký rozvoj prináša pre hospodársky zaostalé regióny, ako zlepšuje ich pozície v hospodárskej súťaži a na trhu.
Značnou výhodou štúrovského variantu je, že by viedla cez
Zsámbécku panvu, takto by obišla Budapešť a nezaťažila by
okruh M0. Je o 30 kilometrov kratší ako šahanský variant,
preferovaný bývalým vedúcim maďarského ministerstva hos-

podárstva, Istvánom Csillagom. V Maďarsku by zaťažila približne len 50 kilometrov jestvujúcej trasy. Najväčším problémom tejto varianty je výstup nad Kremnicou, no tento
úsek je v zimných mesiacoch i tak oveľa schodnejší, ako sú
Donovaly. Vzhľadom na kratšiu trasu, teda ak by sa cesta so
štyrmi jazdnými pruhmi vybudovala na trase Érd – Žilina,
boli by náklady o 700 miliónov korún nižšie, ako v prípade
koridoru prechádzajúceho cez Šahy. Dokonca by na Donovaloch nebolo potrebné vybudovať tunel, a táto skutočnosť by
tiež znížila náklady o niekoľko miliárd korún. Súčasťou investície koridoru vedúceho cez Štúrovo by bola výstavba nákladného mostu plánovaného v roku 2015, ktorý by otvoril
nové perspektívy z pohľadu priemyselného parku v Ostrihome a priemyselného parku a logistického centra v katastri
obce Obid.
Účastníci jednania považujú za dôležité, aby sa nimi navrhovaná trasa stala súčasťou rozvojových plánov oboch štátov
na vládnej úrovni. V maďarskom pláne rozvoja zatiaľ figuruje prechod Šahy – Parassapuszta. Preto podpísané memorandum organizátori konferencie doručia obom vládam. Na
potvrdenie obsahu deklarácie slúži ako závažný argument, že
severojužná chodba vedúca cez Štúrovo je najvýhodnejšia pre
prepojenie Poľska, Slovenska, Maďarska, Jadranu a priestoru
Stredozemného mora, čo možno potvrdiť aj výsledkami
prieskumu. Signatári memoranda by chceli, aby maďarská aj
slovenská vláda akceptovala ich argumenty, a realizáciu koridoru podporili aj pred kompetentnými orgánmi Európskej
únie.
Oravetz (Preklad: Ági)
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Néhány év múlva híd épülhet Helembánál
Az Ipoly 181 kilométeres hosszú határt képez Magyarország
és Szlovákia között. Egy 2003-ban készült tanulmány szerint az
egykor üzemelt 47 Ipoly-híd közül 29 esetben megoldható ezek
felújítása, nyolcnál – köztük a helembainál – pedig az úthálózat
rendbe tétele sem jelentene különösebb anyagi megterhelést. A
Helembát Ipolyamásdtól elválasztó Ipolyon már a XIX. században is állt egy fahíd, majd később komp segítségével tartották
fenn a kapcsolatot a két település között. A tervezett nagymarosi vízlépcső építése kapcsán 1989-ben az Országos Vízügyi Beruházási Vállalatnak köszönhetően egy új hidat kapott az említett két település, amelyen keresztül egy ideig elsősorban munkagépeket és építőanyagot szállítottak a nagymarosi vízlépcsőhöz. A vízlépcső építésének felfüggesztése után a hidat csak alkalomszerűen nyitották meg nevezetesebb ünnepek alkalmával a
kishatárforgalom számára. Nemrégiben azonban egy árvíz után
a megrongált szerkezetet elbontották.
Fekete László megyei képviselő tagja annak a 2001-ben létrehozott 15 tagú magyar-szlovák vegyes bizottságnak, amelynek
elsődleges feladata a határ menti együttműködés elősegítése. Őt
kérdeztük a híd megépítésének esélyeiről.
– Milyen hatáskörrel rendelkezik a vegyes bizottság és milyen
álláspontra helyezkedett a helembai Ipoly-híddal kapcsolatban?
– Az egyes tárcák képviselőin túl megyei képviselőket választottak be a bizottságba, amely javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz
meg a kormányzati szerveknek és az önkormányzatoknak. Az
április 28-án tartott ülésünk eredményeként első lépcsőben
nyolc hidat – köztük a helembait is – javasoltuk felújításra. Arra
a következtetésre jutottunk, hogy folytatni kell a szaktárcák közötti egyeztetéseket és államközi szerződésben kell rögzíteni
ezeknek a hidaknak az újjáépítését.
– Az említett tárcaközi egyeztetéseken túl miképpen lehet elősegíteni a helembai hídépítést?
– Az ügy előmozdítása érdekében már eddig is komoly erőfeszítéseket tett az Ipoly Eurorégió és az Ister-Granum Eurorégió.
Emellett az érintett önkormányzat is besegíthet, hisz a leendő
hídhoz vezető út a község kataszterében található. Egyébként
Helembánál mintegy 350 millió forint ráfordításával 45 méter
hosszú kétsávos híddal lehetne átszelni az Ipolyt. Míg a szlová-

kiai oldalon 80 méter, addig a magyar oldalon 500 méter hoszszú utat kell építeni. Elsődleges feladat, hogy beinduljon az engedélyezési folyamat. Az uniós pénzek lehívásához létfontosságú, hogy a megyei fejlesztési tervben szerepeljen a beruházás. A
leendő helembai híd mellett sokat nyom a latban, hogy újjászületését mind a két eurorégió szorgalmazza, és valójában egy régebben is létező építmény üzembe helyezéséről van szó. Ezen kívül a megye régió- és területfejlesztési terveiben is szerepel a híd
felújítása. Idén nyolcmillió koronát különített el a megyei önkormányzat a Garamkövesd és Helemba közötti útszakasz felújítására.
– Mit jelentene az érintett térségek életében ez a híd?
– A helembai híd hozadéka a közvetlenül érintett kistérség
számára feltehetően hasonló lenne, mint a Mária Valéria hídé
Párkány és Esztergom vonatkozásában. Elsősorban az idegenforgalom szempontjából lenne fontos – ez ugyanis a Duna bal
partján megépítendő kerékpárút elengedhetetlen része -, de a
gazdasági és társadalmi kapcsolatok fellendítésére is rendkívül
pozitív hatást gyakorolna.
Oravetz

Onedlho môže byť v Chľabe most
Ipeľ vytvára 181 km dlhú hranicu medzi Maďarskom a Slovenskom. Podľa štúdie pripravenej v roku 2003 z niekdajších 47
mostov na Ipli niet závažných prekážok pre obnovenie 29 mostov, v ôsmych z nich – medzi nimi mostu v Chľabe – ani rekonštrukcia cestnej siete. V Chľabe stál už v 19. storočí drevený most,
neskôr udržiavali styk so susedným Ipolydamásdom pomocou
kompy. V súvislosti s vybudovaním vodného stupňa Nagymaros
v roku 1989 Štátny vodohospodársky investičný závod tu vybudoval most, po ktorom prevážali pracovné zariadenia a stavebný
materiál na budovanie vodného stupňa. Po prerušení výstavby
vodného stupňa otvorili most pre verejnosť len príležitostne pri
rôznych oslavách. Nedávno však rozobrali povodňou poškodenú
konštrukciu. László Fekete, krajský poslanec, je členom 15-člennej maďarsko – slovenskej komisie fungujúcej od roku 2001, ktorej prvoradou úlohou je napomáhať rozvoju cezhraničnej spolupráce. Spýtali sme sa ho na možnosti vybudovanie mostu v Chľabe.
– Akú právomoc má táto komisia a aké stanovisko zaujala pri
výstavbe mostu v Chľabe?
– Okrem predstaviteľov jednotlivých ministerstiev sú členmi
komisie aj krajskí poslanci, ktorých úlohou je sformulovať návrhy, odporúčania pre vládne a samosprávne orgány. Na zasadnutí 28. apríla sme v prvom kole navrhli obnovu ôsmich mostov,
medzi nimi je aj chľabiansky. Dospeli sme k názoru, že treba pokračovať v jednaniach medzi ministerstvami a obnovenie mostov

podchytiť v medzištátnej zmluve.
– Okrem jednaní medzi ministerstvami ako je ešte možné podnietiť výstavbu mostu?
V záujme napredovania veci vyvinuli veľké úsilie Euroregión
Ipeľ i Euroregión Ister – Granum. Okrem toho môže byť nápomocná aj samospráva obce, veď cesta vedúca k mostu je v jej katastri. V Chľabe by sa mohol vybudovať dvojpruhový most dlhý
45 metrov s nákladom 350 miliónov forintov. Na slovenskej strane by bolo treba vybudovať cestu o dĺžke 80, na maďarskej
v dľžke 500 metrov. Prvoradou úlohou je, aby sa odštartoval
schvaľovací proces. Aby sme sa mohli uchádzať o podporu z únie,
je potrebné , aby investícia bola zahrnutá v krajskom rozvojovom
pláne. Vo veci chľabianskeho mostu hrá dôležitú úlohu aj podpora zo strany dvoch euroregiónov, a to, že sa jedná o most, ktorý
už predtým bol v prevádzke. Okrem toho obnovenie mostu je
zahrnuté do regionálneho rozvojového programu kraja. Tento rok
samospráva kraja vyčlenila 8 miliónov korún na rekonštrukciu
cesty medzi Kamenicou a Chľabou.
– Akým prínosom bude tento most v živote regiónu?
– Tento most by mal na túto oblasť približne taký dopad, ako
most Márie Valérie na Štúrovo. V prvom rade by bol dôležitý
z pohľadu turistického ruchu (je neodmysliteľnou súčasťou cyklotrasy vybudovanej na ľavom brehu Dunaja), ale mal by pozitívny dopad aj na rozvoj hospodárskych a spoločenských vzťahov.
Oravetz (Preklad: Ági)
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Újjáépülő hidak, erősödő szolidaritás
Az Ister-Granum Eurorégió két évvel ezelőtti megalakulása óta
közgyűléseinek állandó napirendje az Ipoly alsó szakasza hídjainak újjáépítése. A huszadik század elején összesen nyolc híd állt a
mai eurorégió területén. Ezek közül ma csupán a letkés-szalkai
közúti, valamint a Szob és Helemba közötti vasúti híd áll. E két
igen fontos híd azonban csak korlátozottan tudja kielégíteni a két
part menti terület közlekedési, gazdasági, valamint turisztikai igényeit. 2003-ban már készült egy igen részletes tanulmány az újjáépítendő hidak kívánt sorrendjéről, várható közlekedési hatásukról, mely azt valószínűsítette, hogy az új hidakkal jelentős mértékben átrendeződnének az eurorégió és a tágabb térség közlekedési
pályái. Ennek közvetett és közvetlen következményeképpen a régió turisztikai, gazdasági lehetőségei bővülnének, vagyis reális
esély nyílna e perifériális térség gazdasági fellendülésére, illetve az
Ipoly-menti kistelepülések életszínvonalának emelkedésére, népességmegtartó erejük növekedésére. A szakemberek által javasolt
híd-újjáépítési sorrend és a települések igényei alapján kristályosodott ki az Ister-Granum Eurorégió álláspontja is az üggyel kapcsolatban. Uniós csatlakozásunkkal a határtérségek támogatására új
pályázati lehetőség, az INTERREG IIIA program is megnyílt. A hiányzó Ipoly-hidakat is e forrásból szeretnék megterveztetni, majd
újjáépíteni. Az Ister-Granum Eurorégió Ipolydamásd-Helemba,

Ipolytölgyes-Ipolykiskeszi,
Vámosmikola-Ipolypásztó,
Vámosmikola-Ipolybél, Tésa-Ipolyvisk térségét jelölte ki a reménybeli hídépítések helyszínéül. Utóbbi helyszínen nem is a híd megvagy újjáépítésére, hanem határon átvezető közútfelújításra van
szükség.
Az eurorégió települései, szűkös anyagi helyzetük és ebből következő csekély kezdeményező képességük ellenére harmincötmillió
forintot adtak össze a pályázatok önrészének biztosítására. Számos
igen kicsiny és kis költségvetésű falucska is jelentős anyagi áldozattal vállalta ezt, például a 402 lelkes Perőcsény 190.000 Ft-tal, a
177 lakosú szlovákiai Zalaba 71.000 Ft-tal járult hozzá az összeghez. Esztergom, mint az Ister-Granum Eurorégió „fővárosa” megelőlegezte a „Hidak az Ipolyon” című pályázathoz szükséges önrész fedezetét, valamint vállalta a pályázat elkészítésével kapcsolatos összes feladatot, a pályázat megírását és az ehhez kapcsolódó
összes költséget. A pályázat sikere esetén az önrészt az eurorégió települései lakosságszám-arányosan fizetik be. A feladatok felvállalásának oka, hogy ezzel az „első lépéssel” pontosabban a pályázat
sikere esetén nem „csupán” hidak lesznek az Ipolyon, hanem igazolódik az Ister-Granum Eurorégió alapeszméje, hogy az összefogásnak határon innen és túl lehet és van eredménye és értelme.
(Esztergom város sajtóközleménye)

Obnovené mosty, posilňujúca sa solidarita
Na zhromaždeniach Euroregiónu Ister – Granum sa počas uplynulých dvoch rokov od jeho vzniku pravidelne jedná o obnovení
mostov na dolnom úseku rieky Ipeľ. Na začiatku XX. storočia tu stálo osem mostov. Z týchto dnes funguje iba most cestnej premávky
medzi Salkou a Letkésom, a železničný most medzi Szobom a Chľabou. Tieto dva dôležité mosty dokážu len obmedzene pokryť dopravné, hospodárske a turistické potreby oboch pobrežných území.
V roku 2003 už bola pripravená obsažná štúdia, ktorá sa zaoberala
poradím obnovenia mostov, a očakávanými dopravnými dopadmi.
Počítalo sa s tým, že vplyvom nových mostov sa do značnej miery
reorganizujú dopravné dráhy euroregiónu a širšieho územia. Priamym a nepriamym dôsledkom tohto javu by bolo rozšírenie turistických a hospodárskych možností, teda by vznikla reálna šanca na
hospodársky rozvoj tejto periférnej oblasti, respektíve na zvýšenie životnej úrovne v usadlostiach Poiplia, posilnenie udržania ich ľudnatosti.
Na základe poradia obnovenia mostov, ktoré navrhli odborníci,
a na základe požiadaviek usadlostí sa v tejto veci vykryštalizovalo aj
stanovisko Euroregiónu Ister-Granum. Vstupom do únie sa otvorili
nové možnosti získania podpory z fondov, na rozvoj pohraničných
oblastí bol otvorený program INTERREG III/A. Aj chýbajúce mosty

na Ipli sa plánujú naprojektovať a postaviť z týchto zdrojov. Euroregión Ister-Granum na vybudovanie-obnovenie mostov určil nasledovné miesta: Ipolydamásd-Chľaba, Ipolytölgyes-Malé Kosihy, Vámosmikola-Pastovce, Vámosmikola-Bielovce, Tésa-Vyškovce nad
Ipľom. V poslednom prípade by bolo potrebné obnoviť aj cezhraničnú cestu.
Usadlosti euroregiónu napriek svojim skromným finančným možnostiam, z čoho vyplýva aj nízka úroveň ich iniciatívy, pozbierali 35
miliónov forintov, ako samoúčasť pre účely projektov. Viac malých
obcí s nízkym rozpočtom obetovalo značnú finančnú čiastku, napríklad Perőcsény s počtom obyvateľov 402 vo výške 190.000,-Ft, Zalaba s počtom obyvateľov 177 vo výške 71.000,-Ft. Ostrihom, ako
„hlavné mesto” Euroregiónu Ister-Granum zálohovalo pokrytie tejto potrebnej samoúčasti na projekt „Mosty na Ipli”, a zobral na seba všetky úlohy a náklady spojené s prípravou projektu. V prípade
úspešnosti budú hradiť vlastnú účasť usadlosti euroregiónu na základe počtu obyvateľov. Dôvodom na prevzatie úloh bolo to, že týmto
„prvým krokom” v prípade úspešnosti budú na Ipli nielen mosty, ale
sa potvrdí aj základná idea Euroregiónu Ister-Granum, podľa ktorej
cezhraničná súdržnosť môže mať a má zmysel i výsledky.
(Tlačová správa mesta Ostrihom) (Preklad: Ági)

Priateľstvo bez hraníc
To, aby ľudia rôznych národností v EÚ mohli spolu žiť a spolupracovať, si vyžaduje veľa tolerancie, poznania a jazykovej zručnosti. Práve táto myšlienka nás podnietila vytvoriť spoluprácu
rôznych stredných škôl z niekoľkých krajín a vyskúšať si, ako
v praxi vyzerá medzinárodná spolupráca. Tak vznikol Comenius
projekt „Priateľstvo bez hraníc”, čo je trojročný program, ktorého hlavnou náplňou je šíriť históriu, kultúru a spôsob života zúčastnených regiónov v EÚ. V minulom školskom roku sa zrodili
nové priateľstvá medzi Španielskom, Írskom, Tureckom, Reunion
Island / ostrov pri Madagaskare patriaci k Francúzsku / a Slovenskom. Študenti Združenej strednej školy v Štúrove si pravidelne
vymieňajú listy, fotografie a maily so svojimi zahraničnými priateľmi. Dozvedeli sa mnoho o ich rodinách, školách, tradíciách
a ich spôsobe života. Komunikačným jazykom je angličtina, a pre
študentov to znamená ďalšiu motiváciu, aby si vylepšovali svoju
jazykové zručnosti. Program nadchol aj pedagógov ZSŠ, ktorí sa
zapojili do kurzu v anglickom jazyku, aby si mohli vymieňať svo-

je skúsenosti so zahraničnými kolegami a nadviazať s nimi plodnú spoluprácu, ktorej výsledkom bude prezentácia nášho regiónu
na európskej úrovni. Koncom školského roka prebehla súťaž
o „logo projektu”, kde nám naši študenti predviedli svoje grafické a výtvarné zručnosti na počítači. Medzinárodné kolo súťaže
vyvrcholí na jeseň, keď privítame našich partnerov zo zahraničia.
Už teraz sa pripravuje bohatý program, kde by sme chceli predstaviť naše mesto, jeho históriu a kultúru. V rámci projektu čakajú budúci školský rok učiteľov i študentov zaujímavé aktivity,
ktoré pomôžu prezentovať našu školu, mesto i krajinu.
Na jar nás čaká pracovné stretnutie v Španielsku, ktorého sa
zúčastnia niektorí učitelia a študenti. Vyvrcholenie a ukážka celoročnej práce bude práve tam.
Splupráca piatich európskych stredných škôl je len na začiatku, ale už teraz môžeme povedať, že „priateľstvo bez hraníc” dosiahlo skutočnú a reálnu podobu.
Mgr. Katarína Tungliová
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Szőgyén már olyan kortárs gyűjteménnyel bír, amely régiós szinten is számottevő

Nem megérteni, befogadni kell az alkotást
Júliusban zárta kapuit a VII. Nemzetközi Képzőművész Tábor
Szőgyénben. Mintegy 20 művész érkezett, főleg magyar nyelvterületről, de szlovák, lengyel, cseh alkotók is visszajáró vendégenek
számítanak, sőt egy kanadai művész is. Mára az Ister-Granum
Eurorégiós program részévé vált tábor színvonalát és eredményeit
tekintve régiónkban az egyik legjelentősebb. A táborban teljes az
alkotói szabadság, teret kapnak a különböző képzőművészeti technikák, stílusok, sőt az extrém kísérletek is.
– Olyan a szőgyéni alkotótábor, mintha a nyilvánosság előtt szeretkezne az ember – mondta az egyik alkotó, amikor meglátogattam alkalmi műtermében. Nem túlzott, mert a művészek valóban
az alkotás meghitt pillanatait osztották meg egymással és a kíváncsiskodó helybéliekkel. A szentendrei gyógypedagógus, Kunné
Paulusz Györgyi az ikonok szerelmese. A bizánci tradicionális ikonfestészetet ötvözi saját stílusával. Úgy belemerült nagy precizitást
igénylő munkájába, hogy tudomást se vett a kíváncsiskodókról.
Bugyács Sándor párkányi művésznek viszont lételeme a barátkozás,
sörét kortyolgatva hosszasan elbeszélgetett a betérőkkel. Meghökkentő helyzetben ábrázolt groteszk figurái esetenként nagyon is komoly társadalmi és emberi visszásságokra mutatnak rá. Jozef
Chrena, cseh festő termékeny alkotó, az évek során a község sok
részletét megörökítette már olajfestményein. Sulyok Terézia tatai
művész légies selyemfestészetével kápráztatott el bennünket.

Kocsis Ernő és Kántor János

Ferenci Gábor, Nágel Kornél, Ottmár Sándor és Kántor János
műveiket nem hajlandók magyarázni. Ez egy hangulat, mutatott a
készülő képre Sándor – ha megszólít, tudni fogod, mit gondolj róla. Lábik János párkányi tájfestő hamarjában rögtönzött kiállítással
jutalmazta érdeklődésemet.
Kántor János, a művésztelep atyja elmondta, hogy a művészeknek is töltekezés ez a tábor. „Van, aki pedagógusként, netán gyári
munkásként dolgozik, az év folyamán a munkájára koncentrál, de
közben Szőgyénről álmodik. A tábor ötlete még a Mária Valéria híd
újjáépítése előtt született meg Nágel Béla, volt szőgyéni lakos ötlete
alapján. Szőgyén község nyitottnak bizonyult, s elkezdődhetett a
szellemi hídépítés. Az évek során a tábor kezdte kinőni kereteit, és
mivel mi művészek vonzzuk egymást, csatlakoztak hozzánk erdélyi,
cseh, szlovák, lengyel művészek is. Mivel az idén a tábor az
eurorégiós program részévé vált, kitekinthetünk Európára, sőt a
tengerentúlra is, hiszen a tábor állandó résztvevője Nyilasi Tibor
Kanadában élő alkotó. Az idén azzal a kéréssel fordult felénk az önkormányzat, hogy a készülő tájházba készítsünk egy-egy alkotást,
régi szokásokat, viseletet vagy a népi építészetet megörökítve.
A művésznek az a dolga, hogy a globalizmus tömegkultúrájával
szemben saját autonóm gondolkodásukkal olyan értéket megőrző,
üzenetet hordozó képzőművészeti alkotásokat hozzon létre, ami
megkülönböztet bennünket a plázakultúrától – fogalmazta meg
krédóját a mester. Kocsis Ernő, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem tanára a tábor másik vezéregyénisége. Több éven keresztül az
ő növendékei tartottak foglalkozásokat a képzőművészet iránt fogékony gyerekek számára. Az idén sajnos a program ezen része elmaradt, de esti művészettörténeti előadásokat most is tartottak a tábor
művész-tanárai.
– E tábor a helyi alkotóknak is lehetőséget biztosít a fejlődésre, a
fiatalabbaknak pedig arra, hogy szakmai irányítás mellett fedezzék
fel tehetségüket – mondta Kocsis Ernő. A résztvevők baráti kapcsolatai a táboron kívül is szorosak. Mivel kiállítások szervezéssel is
foglalkozom, szinte minden művésznek biztosítottam már bemutatkozási lehetőséget. Táborzáráskor a művészek az idén is két-három
képet ajándékoztak a községnek, melyek a kortárs művészeti galéria anyagát gazdagítják.
Bokor Klára

Falunap Ebeden
Június 30-án került megrendezésre a második ebedi falunap. Ez
ugyan nem volt olyan nagyszabású, mint a tavalyi, de a szervezők
annál nagyobb lelkesedéssel készítették az egyes programokat. A
helyi sportpályán már délelőtt nagy volt a sürgés-forgás. A
kiskertészek egyesülete nemzetközi gulyásfőző versenyt rendezett.
A megmérettetésre huszonnégyen jelentkeztek Esztergomból, Esztergom – Kertvárosból, Párkányból és Ebedről. A zsüri értékelése
szerint a legízletesebb gulyást az Old Boy 2 Antal – Štúrovo csapat
főzte, a második helyen pedig az Old Boy 1 Bobor – Štúrovo csapat végzett. A harmadik és a negyedik hely az Esztergom –
Kertvárosiakat illeti – Vanya Frigyest és Stipics Gábornét. A zsüri
két különdíjat is kiosztott az ebedi Meriák Józsefnek, valamint Kovács Jánosnénak, aki Esztergom – Kertvárost képviselte. Délután a
labdarúgók vették birtokba a pályát. Először a táti és az ebedi bajnoki csapat mérkőzött meg egymással. Ezúttal a tátiak bizonyultak
jobbnak. 6 : 0 arányban, nemkülönben az ebedi és táti öregfiúk
rangadóját is a tátiak taroltak (4:0). A falunap szervezői nem feledkeztek meg a gyermekekről sem. A Párkányi Ady Endre Magyar
Tannyelvű Alapiskola igazgatónője Fodor Zsuzsanna, valamint
Páldi Tímea és Mészáros Anna – tanítónők, illetve Škultéty Klári
ebedi óvonő létesítettek számukra játszóházat a sportpályán. A helyi kultúrházban került sor a Pro Urbe díjak átadására, melyen részt
vett Szenes Lajos – Tát nagyközség polgármestere. Az elismerésben

a község nyugdíjas óvónői részesültek, éspedig Burza Olga, aki
harminhét évig volt az ebedi óvoda igazgatónője, továbbá Levicsek
Ilona és Páldi Mária. A Samkó Valériának in memoriam odaítélt díjat fia, Samkó Ottó vette át. A díjatadást követő ünnepi kultúrműsorban nagy sikerrel lépett fel az Ebedi Citerazenekar, az Ebedi
Vegyeskórus és a nemrég megalakult nyugdíjas klub vegyeskórusa.
Burza Kálmán
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Leto v CVČ
Tohtoročné leto v Centre voľného času odštartoval dňa
3.júna prvý ročník prezentačnej súťaže mažoretkových skupín z okolia Štúrova. Obyvatelia mesta mali možnosť vidieť v popoludňajších hodinách nezvyčajný sprievod desiatich skupín mažoretiek v pestrých kostýmoch – od najmladších Maja mažoretiek z MŠ na Bartókovej ulici, až po
dievčatá zo súboru Mladosť z Tekovských Lužian, Méhecske z Čaty, Tinik z Gbeliec, Boszi Dance a Holdfény z Nyergesújfalu, Sárisápu, Mazsorettek zo Sárisápu a samozrejme Štúrovčanky a Sissy-klub zo Štúrova. Eleganciu a ladnosť pohybu týchto dievčat hodnotila odborná porota počas prezentačnej súťaže, ktorá sa uskutočnila v mestskom
kultúrnom stredisku. Víťazkami súťažnej disciplíny Pom
Poms sa stali dievčatá zo súboru Mladosť z Tekovských Lužian a v disciplíne Baton štúrovský Sissy-klub, ktorý bol
spoluorganizátorom tejto súťaže. Vyvrcholením činnosti
záujmových útvarov CVČ v tomto školskom roku bola Programová paráda dňa 10.júna 2005. Na javisku mestského
kultúrneho strediska vystúpilo so svojím programom 214
detí. Program bol naozaj „parádny” – od ľudového tanca
po Hip-Hop a Break dance, lukostrelci a deti z karate-klubu, jazykové krúžky – angličtina a nemčina pre najmenších
a samozrejme, hostia – tanečná skupina Extreme zo Štúrova, a tiež tanečníci z CVČ Pyramída z Nových Zámkov. Július Hégli, riaditeľ CVČ sa poďakoval všetkým deťom, vedúcim i rodičom za ich podporu rozvoja záujmovej činnos-

ti v meste.
Letné horúčavy neodradili naše športuchtivé deti a tak sa
22. júna uskutočnil minifutbalový turnaj dievčat. Putovný
pohár riaditeľa CVČ si tentoraz odniesli žiačky zo ZŠ Endre Adyho. Júnový výlet do Bratislavy sa stáva pre členov
ZÚ CVČ pomaly tradíciou a veľmi sa naň tešia. Preto aj
tento rok 24. júna 2005 vyštartoval spred centra voľného
času autobus so 42 rozžiarenými tváričkami. Veď okrem
sľúbenej ZOO a Dinoparku na ne čakalo aj jedno prekvapenie, ktoré nie je každodenné – Deň otvorených dverí
v prezidentskom paláci. Výletu prialo aj pekné počasie,
a tak bol naozaj tým najkrajším darčekom a poďakovaním
pre deti za ich celoročnú činnosť.
Leto bez prímestských detských táborov si mnohí rodičia,
ale hlavne deti nevedia ani predstaviť. Ich výhodou je, že
deti sa zúčastňujú pestrého programu počas dňa, ale noci
trávia doma. Tento rok bol program jednotlivých turnusov
opäť motivovaný obľúbenými rozprávkami, a to: 1.turnus:
Shrek, 2.turnus: Nemo, 3.turnus: Rodinka Úžasných,
4.turnus: Egyptský faraóni a 5.turnus: Včielka Maja a Vilko. Perličkou leta bol tanečný tábor spolu s rekreačno-oddychovým táborom v Rajeckých Tepliciach pre 41 detí,
ktorý sa uskutočnil v dňoch 6-13. augusta 2005. Touto cestou sa chceme poďakovať v mene detí a rodičov za podporu mestskému zastupiteľstvu.
N.M.

Nyár a szabadidőközpontban
Az idei nyár programsorozatát a szabadidőközpont június 3-án a mazsorett-csoportok első bemutatkozó versenyével indította. Városunk lakói ezen a szép napos délutánon színesebbnél-színesebb ruhákba öltözött csoportok
felvonulásában gyönyörködhettek. A felvonulást a párkányi Bartók utcai óvodás Maják vezették, majd őket követték: a nagysallói „Mladosť”, a csatai „Méhecskék”, a sárisápi „Mazsorettek”, a köbölkúti „Tinik”, a nyergesújfalui
„Holdfény” ill. „Boszi Dance” és természetesen a párkányi „Sissy” és a „Štúrovčanky”. A felvonulást követő versenyen a lányok ügyességét szakmai zsüri értékelte. A
Pom-pom kategória győztese a nagysallói „Mladosť” lett,
míg a Botok kategória legjobbjai a helyi Sissy csoport tagjai lettek. Az idei nyár említésre méltó eseménye június
10-én a SZIK mellett működő szakkörök Műsorparádéja
volt, ahol 214 gyermek mutatta meg egy éves munkájának
eredményeit. Igazán parádés műsornak lehettek tanúi a
kedves szülők és a meghívott vendégek. Tapsot érdemeltek a néptáncosok, a Hip-Hop és Break dance táncosok, a
karatésok és íjászok, az angol és német szakkör ügyes tagjai, egyszóval valamennyi szereplő. Sikert arattak meghívott vendégeink is, az Extreme tánccsoport és az érsekújvári Pyramída Szabadidőközpont táncosai is. Az estébe
nyúló bemutatót a SZIK igazgatója Hégli Gyula köszöntő
szavai zárták, aki úgy a gyerekeknek, mind a csoportvezetőknek és nem utolsó sorban a szülőknek is megköszönte,
hogy intézményünket választották szabadidejük aktív eltöltésére.
A nyári nagy meleg sem vette el a kedvét a focista lány-

oknak, akik június 22-én immár másodszor mérték össze
erejüket és szálltak „harcba” a vándorserlegért. A résztvevők a Szlovák Nyelvű Alapiskola, az Ady Endre Alapiskola, a Gyermekotthon és a Speciális Alapiskola lányai voltak. A vándorserleget az Ady Endre Alapiskola lányai vitték el. a SZIK szakkörösei június 24-én egy élményekben
gazdag pozsonyi kiránduláson vettek részt. A tervezett állatkerti és Dino-parki sétán kívül a 42 izgatott gyerekre
meglepetés is várt. Látogatást tehettek az elnöki palotában a nyitott kapuk napján. Mindegyiküket lenyűgözte
többek között a csodás kék szalon, az elnök íróasztala és
természetesen az őrségváltás ceremóniája.
Az idei szünidő sem telhetett el a már évek óta közkedvelt napközis táborok nélkül. Sok szülőnek megnyugtató
érzés biztonságban tudni gyermekét. Az idei táborok is a
gyerekek kedvenc mesefiguráival teltek. Öt turnusban
Shrekkel, Nemoval, a Hihetetlen családdal, Egyiptomi fáraókkal és Maja méhecskével találkozhattak a gyerekek.
Pihenés, játék, fürdőzés, gyöngyfűzés, üvegfestés,
gipszöntés és sok hasonló foglalkozás tette élményszerűvé
a táborokat. A helyi napközis táboron kívül Rajecfürdőn
tölthettek el egy hetet a néptáncot és természetet kedvelő
gyerekek. Augusztus 6-án 41 gyermekkel indult az autóbusz erre a gyönyörű üdülőhelyre. Ezúton szeretnénk a
gyerekek és a szülők nevében is megköszönni a képviselőtestület támogatását, ami sok új játék és segédeszköz megvásárlását tette lehetővé a nyári táborokhoz.
N.M.

Kinőtte lakását a szobanövénye?
Ajándékozza a magyar alapiskolának! Köszönjük!
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Büszkék vagyunk tanulóinkra...
...akik valamilyen versenyen dobogós helyezést érnek el. Muzslán
legutóbb Szabó Annamária nevét emlegettük büszkén. Sikeres volt a
monitor is a 9. osztályban, magyarból pedig az országos átlagon felül
teljesítettünk. Ennek is köszönhető, hogy a felvételi stresszhelyzettől
megóvtuk tanulóinkat, mert ennek alapján minden kilencedikes bejutott az általa választott középiskolába. Tudjuk, hogy oktató – nevelő
munkánk során mennyire fontos a tanulók érzelmi nevelése, az érzelmi intelligencia fejlesztése. Ez legjobban a képzőművészeti nevelés, a
zenei nevelés keretében és a szakkörökön fejleszthető. Ünnepeinket
igyekszünk a diákparlament, az iskolatanács, a szülők és fenntartónk
hathatós segítségével emlékezetessé tenni. A hagyományos ünnepek
(karácsonyi műsor, Anyák-napi műsor) mellett az idén nem feledkeztünk meg a József Attila Emlékévről. Ennek jegyében megpróbáltuk
diákjainkat, szüleiket a könyv, a vers, az írott szó szeretetére nevelni.
Nagyon büszkék vagyunk tanulóinkra, hisz az ő munkájuk eredménye is, hogy március 12-én Gergely napján, mikor a gyermekkönyv –
illusztrációs kiállításunkat nyitottuk meg, megtelt az iskola folyosója.
A kiállítást megtisztelte a pozsonyi magyar nagykövetség – Dr. Plank
Zoltán, attasé személyében, Dr. Farkas István – megyei elöljáró, Farkas Iván, parlamenti képviselő, iskolatanácsunk elnöke, továbbá Mészáros Béla körzeti elöljáró, Drapák Károly polgármester és Mészáros
Erzsébet – a Csemadok HSZ elnökasszonya. Kiállításunk igazolta,
hogy a színek gyógyítanak, a színek nevelnek. Ünnepségsorozatunk
része volt a labdarúgó torna a sportcsarnokban. Igaz ugyan, hogy a 2.
helyet szereztük meg, de Párkány csapatával szemben nem szégyen
alulmaradni, sportszerű, nemes küzdelemben.
Április 12-én a költészet napján nyolcadikosaink József Attilára
emlékeztek. Árendás Andrea vezetésével ünnepi estre, születésnapi
köszöntőre készültek. Egy verssel és egy szál vörös szekfűvel köszöntötték a költőt, aki ha élne, büszke lenne rájuk, mert mai rohanó világunkban – a mama megállt, s hagyta a dagadt ruhát másra – s eljött
gyermeke szereplésére. Ollé István, a nyolcadikosok osztályfőnöke

József Attila életéből vetített képeket. Csodálatos élmény volt. Mogyorósbányai barátaink is velünk ünnepeltek, az ő verseik és virágcsokruk emelte az ünnep fényét. Utána iskolánk legjobbjai, a szavalóverseny díjazottjai következtek, majd büszkeségünk, a VERŐCKE
„nyílt ki” (a verőcke falunkban kiskaput jelent), azaz irodalmi színpadunk lépett fel. Sokan közülünk bizony többször is letöröltök titokban könnyeiket a műsor alatt. Hétköznap volt, a tavaszi munkák ideje falunkban, mégis telt ház volt! Vendégeink voltak testvériskolánk
pedagógusai, akikkel délután közös tantestületi ülést tartottunk, s
ahol beszámoltunk sikereinkről, munkánkról és gondjainkról. Az esti programot megtekintette Dr. Riskó Nagy Zoltán – a pozsonyi magyar nagykövetség konzulja, Farkas Iván parlamenti képviselő, iskolatanácsunk elnöke, Drapák Károly polgármester, Strbík Beáta a szülői szövetség elnökasszonya, Mészáros Erzsébet – a Csemadok
elnökasszonya, és más szervezetek képviselői. Iskolánk pedagógusait
dicséret illeti, a főszervező Árendás Andrea mellett Ollé Istvánt, valamint a táncot, mozgást tanító Zalaba Andreát, de a többieket is, hiszen mindenki részt vett a szervezésben. Köszönet áldozatos munkájukért.
Április 15-én Tornóczi Köles Ildikó költőnő látogatott iskolánkba.
Az 1-4. évfolyam tanulói rendhagyó irodalomórán vettek részt vele,
ennek kapcsán Kecskés Ildikó könyvtáros és a kolléganője tarisznyájából sok régi és új könyv került elő. A könyv szeretetére, az olvasásra próbáljuk ily módom is nevelni tanulóinkat, akik nyitottak voltak,
bekapcsolódtak a műsorba, majd a szórakozásba. Jolcsík Erzsébet,
oktatási körzetének vezetője is velünk ünnepelt. Március 22-én, a
Föld napján József Attila emlékfát ültettünk és ünnepségsorozatunkat
egy vetélkedő zárta, ahol testvériskolánk és a környékbeli iskolák tanulói mérték össze tudásukat. Ezúton köszönjük a Nyitrai Kerületi
Hivatal, az iskolatanács, a szülői szövetség és a képviselőtestület segítségét.
Búcsi Teréz, igazgató

Rozvoj vidieka, vidiecky turizmus
S názvom „Európska nádielka” usporiadal Regionálny kultúrny
spolok Limes -Anavum po tretíkrát konferenciu na regionálnej úrovni. Účastníkmi konferencie boli starostovia z okresu Nové Zámky,
predsedovia civilných organizácií a podnikatelia, ktorí dostali mnoho
informácií a nápadov od prednášateľov z vyššie uvedených oblastí.
Nebolo náhodné, že konferencia sa konala 24. júna v Kameníne, veď
v tejto oblasti sú dané všetky podmienky na rozvoj vidieckeho turizmu. Obec centrálneho charakteru s počtom obyvateľov 1500 ľudí je
významná usadlosť výhodnej polohy, ktorá svojou rozvinutou infraštruktúrou, realizáciou kvalitne vypracovaného rozvojového programu, a bohatou živou ľudovou kultúrou sa môže v budúcnosti stať pozoruhodným turistickým centrom. Hlavný patronát nad konferenciou prevzal László Gyurovszky, minister stavebníctva a regionálneho
rozvoja, ktorý v úvodnej prednáške oboznámil prítomných s možnosťami, ktoré ponúka ministerstvo. Dezső Nágel, podpredseda „Južného
regiónu” oboznámil prítomných s rozvojovým programom Nitrian-

skeho vyššieho územného celku. Ocskay Gyula, poradca regionálneho rozvoja z Ostrihomu predstavil strategický plán rozvoja Euroregiónu Ister-Granum. Szakáli István Lóránd z Budapešti prednášal
o možnostiach rozvoja turistického ruchu v obciach. Pásztor Béla, starosta obce Veresegyháza poukázal na živé príklady vidieckeho turizmu, odvolávajúc sa na svoje mnohoročné skúsenosti. Na konferencii
sa predstavili spolky, ktoré už v regióne niečo dokázali, ako Dom
Emese z Búču a Dom ľudových tradícií v Salke. Podnikateľ Ľudovít
Kleštinec predstavil plány rekonštrukcie štúrovskej promenády na brehu Dunaja. Spoluorganizátorom konferencie bola samospráva obce
Kamenín. V záverečnej časti sa predstavili dve kamenínske kultúrny
spolky, ktoré pracujú aj v oblasti turistického ruchu, a to: folklórny
súbor Csemadok-u Gyöngyösbokréta a detský folklórny súbor turistického spolku Limonium Gmelini. Účastníci si mohli prezrieť stálu
ľudovú zbierky Márie Csuka.

Dániel E. (Preklad: Ági)

Vidékfejlesztés, falusi turizmus
„Európai útravaló” címmel harmadik alkalommal rendezett regionális szintű konferenciát a LIMES – ANAVUM Regionális Kulturális
Társulás. A konferencia részvevői az érsekújvári járás polgármesterei,
civil szervezetek vezetői és vállalkozóka fenti témákban kaptak tájékoztatást, javaslatokat, ötletet a meghívott vendégektől, előadóktól.
Nem véletlen az sem, hogy június 24-én Kéménden volt a konferencia, hisz e térségben minden lehetőség adott a falusi turizmus fellendítésére. A központi jellegű, 1500 lelket számláló község egy olyan
jelentős, földrajzilag előnyös fekvésű település, mely fejlett infrastruktúrával, egy jól kidolgozott településfejlesztési terv megvalósításával, s a gazdag élő népi kultúrájával a jövőben is figyelemfelkeltő turisztikai központ lehet.
A konferencia fővédnöke Gyurovszky László, építésügyi és régiófejlesztési miniszter volt, aki bevezető előadásában a minisztérium adta lehetőségeket ismertette. Nágel Dezső, a Déli Régió alelnöke
Nyitra megye régiófejlesztési és területfejlesztési tervét ismertette.

Ocskay Gyula, régiófejlesztési tanácsadó az Ister-Granum Eurorégió
fejlesztési stratégiai programját mutatta be. Szakáli István Lóránd, budapesti szakelőadó a falusi turizmus lehetőségeiről tartott előadást,
Pásztor Béla, veresegyházi polgármester pedig a falufejlesztés néhány
példáját mutatta be, ismertetve sokéves tapasztalatait. A konferencán
bemutatkoztak a régióban már jól működő turisztikai társaságok,
mint például a búcsi Emese-ház. A szalkai tájház működéséről is kaptak tájékoztatót a hallgatók. A párkányi Duna-parti sétány rekonstrukcióját Kleštinec Lajos vállalkozó mutatta be. A konferencia társrendezője Kéménd község önkormányzata volt. A befejező részben
bemutatkozott a turisztikai céllal is működő két helyi egyesület: a
Csemadok Gyöngyösbokréta folklórcsoportja és a Limonium
Gmelini Turisztikai Társulás gyermek folklórcsoportja. Emellett az
érdeklődők megtekinthették Csuka Mária állandó jellegű néprajzi
gyűjteményét.
Dániel Erzsébet
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„Tanul a falu”
A néhány éve életre hívott „Angolul tanuló falvak” mozgalom
már szűkebb régiónk településeit is megérintette. Erről tanúskodik többek között a muzslai példa, ahol júliusban és augusztusban
három hétig egy amerikai diáklány oktatott angol nyelvet díjmentesen és szórakoztató módon 21 helyi lakosnak. Rosalind Lynam
(Wilmington, Delaware) idén júniusban végezte el a washingtoni
egyetem első évfolyamát és a nyári szünetben nyelvoktatást vállalt
néhány szlovákiai településen. Muzsla előtt három hétig Bajcson
tanított 25 diákot. Egy-egy településen az érdeklődők számától és
nyelvtudásától függően nyolc-tíz tagból álló csoportokat alakított
ki, s naponta foglalkozott velük. Egyébként a diáklány az amerikai Learning Enterprises non-profit szervezet révén került Szlovákiába, amelynek egyik nemes küldetése a nyári szünetekben történő angol nyelvoktatás. A szervezet pályázat útján küld fiatal
nyelvoktatókat Magyarország, Szlovákia, Románia, Maurícia,
Mexikó, Kína, Indonézia, Oroszország és Panama különböző te-

lepüléseire. Térségünk falvai a Andruskó Imrén, a révkomáromi
Sellye János Gimnázium igazgatóján keresztül kérvényezhetnek
Learning Enterprises által delegált angol tanárokat. Egyedüli feltétel, hogy az érintett településen gondoskodjanak a nyelvoktató
ellátásáról. Muzslán és Bajcson is néhány helyi család vállalta ezt
a feladatot. Rosalind Lynam bár nem beszéli az itt élők nyelvét, a
tanítás kapcsán nem okozott neki gondot a kommunikáció. Szabad idejében igyekezett megismerni minél több országot, tájat, települést, nevezetességet és különféle embereket. Pozsonyon kívül
többek között meglátogatta Érsekújvárt, Nyitrát, Párkányt, Esztergomot, Szentendrét, a visegrádi várat és Dobogókőt. Az itt élő
emberekről nagyon pozitívan nyilatkozott. Diákjai három hét
alatt nyelvismeretekkel gyarapodtak, ő pedig dolga végeztével, élményekkel, tapasztalatokkal a tarsolyában térhetett vissza az
Egyesült Államokba.
-O-

„Obec sa učí anglicky”
Hnutie „Obec sa učí anglicky” sa dotklo už aj nášho užšieho regiónu. O tom svedčí aj mužliansky príklad, kde v júli a auguste
jedna americká študentka vyučovala angličtinu 21 obyvateľom
obce počas troch týždňov bez odmeny a zábavným spôsobom. Rosalind Lynam (Wilmington, Delaware) v júni ukončila prvý ročník univerzity vo Washingtone a počas letných mesiacov vyučuje
angličtinu v našich obciach. Pred návštevou Mužle vyučovala 25
žiakov v Bajči. V každej usadlosti podľa počtu záujemcov a úrovni ovládania jazyka vytvorila skupiny po 8 – 10 žiakov, s ktorými
sa denne zaoberala. Študentka sa na Slovensko dostala prostredníctvom neziskovej organizácie Learning Enterprises, ktorého úlohou je vyučovanie anglického jazyka počas letných prázdnin. Organizácia vyberá učiteľov jazyka na základe konkurzu a posiela
ich do Maďarska, Slovenska, Rumunska, Mauritánie, Mexika, Čí-

ny, Indonézie, Ruska a Panamy. Obce nášho regiónu mohli požiadať o takéhoto pedagóga prostredníctvom riaditeľa Gymnázia
Hansa Selyeho v Komárne. Jedinou podmienkou bolo postarať sa
o učiteľa počas kurzu. V Mužli a Bajči sa tejto úlohy ujalo niekoľko rodín.
Rosalind Lynam hoci neovláda jazyky tu žijúcich ľudí, komunikácie jej počas výučby nerobila problémy. Vo svojom voľnom čase sa snažila spoznať čím viac krajín, usadlostí, pamätihodností
a samozrejme ľudí. Okrem Bratislavy navštívila Nové Zámky, Nitru, Štúrovo, Ostrihom, Szentendre, Vyšehradský hrad a Dobogókő. Bola nadšená tu žijúcimi priateľskými ľuďmi. Jej žiaci si obohatili jazykové znalosti, a ona sa po skončení svojej práce mohla
vrátiť do Spojených štátov s novými zážitkami a skúsenosťami.

Zámbó Kornél – a realista festő

Zámbó Kornél – maliar realista

A budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett, majd az Egri Tanárképző Főiskola rajz szakán, utána a
Budapesti Képzőművészeti Főiskolán végezte tanulmányait,
ahol 1971-ben diplomázott. Realista szemléletű festő. Ecsetje
elmegy a karikatúráig, de megáll a festészeten innen. Elmegy a
legkegyetlenebb valóságábrázolásig, de megáll az emberszeretetben, a részvétben és szeretetteljes ábrázolásban. Neurotikus,
rohanó világunkban a derűt, harmóniát keresi. Modelljei a
gyarló, álarc nélküli, minden póztól mentes, lemeztelenített,
együgyű, gonosz, szeretetreméltó, istenfélő és tagadó figurák,
tehát az Ember. Megmutatja hogy mily szép a rút is. Színei
élénkek, néha élesek, durvák. Ilyenek vagyunk? Vagy vannak
ilyenek? Bizony megdöbbenünk, netán megbotránkozunk, ha a
mivoltunkat olyannak ábrázolják, mint amilyen! A különös látásmódot hordozó alkotások sokakat felháboríthatnak, holott
Zámbó Kornél épp a botrányt oldja fel humorral azon a veszélyes határmezsgyén járva, amely nem mindenkinek tetszhet.
Zámbó Kornél kiállítása „Ég, Föld és Pokol” címmel a városi
galériában tekinthető meg 2005. augusztus 31-e és szeptember
18-a között.

Maturoval na Gymnáziu výtvarného a úžitkového umenia
v Budapešti. Študoval na fakulte kreslenia Vysokej školy pedagogickej v Jágri, potom na Vysokej škole výtvarného umenia
v Budapešti, kde získal diplom v roku 1971. Jeho štetec zájde ku
karikatúre, ale sa zastaví na tejto strane maliarstva. Zájde k najukrutnejšiemu zobrazeniu reality, ale sa zastaví pri ľudomilstve, súcitu a láskyplnom zobrazení. Hľadá optimizmus a harmóniu v našom neurotickom živote. Jeho modely sú figúrky
chabí, bez masky, zbavení póz, obnažení, prostoduchí, zlomyseľní, hodní lásky, pobožní ako aj bezbožní, teda Človek.
Ukáže aké je krásne aj škaredé. Farby sú pestré, niekedy až ostré, drsné. Sme naozaj takí? Alebo sú aj takí? Veru je zarážajúce a pohoršujúce, keď náš charakter zobrazujú verne! Diela so
zvláštnym pohľadom u mnohých môžu vyvolať pohoršenie, hoci Kornél Zámbó sa snaží riediť práve tento škandál svojim humorom, pričom balansuje na rozhraní, ktoré sa nemusí každému páčiť. Výstava obrazov Kornéla Zámbóa pod názvom „Nebo, Zem a Peklo” môžu si záujemcovia prehliadnuť od 31. augusta do 18. septembra v mestskej galérii.

-O- (Preklad: Ági)

Bajtai

Szüreti Vigasság Muzslán
A Csemadok muzslai alapszervezete és a társrendezők
szeretettel várják a régió lakosait szeptember 17-én 10,00
órától Muzslán a Szüreti Vigasságra.
10,00 órától kézműves-, szőlészeti és kertészeti bemutatókra, illetve kiállításra kerül sor. Délután a közönség
megtekintheti a hagyományos szüreti felvonulást és a szer-

vezők által kínált gazdag kulturális programot. A kultúrműsorban fellépnek a régió hagyományőrző csoportjai, valamint a Kassai Thália Színház művészei: „A helység kalapácsa” című Petőfi-darabbal. A szervezők ízes falatokról és
hűsítő italokról is gondoskodnak, Este utcabál zárja a rendezvényt.
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Párkányban a „Világfalu”

Panchal Mansaram tárlata
„Mint művész arról álmodom, hogy meglátogatok és felfedezek
sok országot, megismerkedem az ott élők szokásaival, kultúrájával,
országával, építészetével, magukkal az emberekkel és művészetükkel; ugyanakkor saját művészetemet is megosztom velük a kulturális eszmecsere által”. Mintegy ars poeticának is felfogható ez a gondolatsor, melyet első szlovákiai bemutatkozása apropójaként küldött nekünk Panchal Mansaram, az immár 40 éve a kanadai
Burlingtonban (Ontario) élő indiai képzőművész. S hogy ez a bemutatkozás épp a Párkányi Városi Múzeum időszaki kiállítótermében jöhetett létre 2005. augusztus 1-én, a közeli Kesztölcről elszármazott Nyilasi Tibornak köszönhető, akit a kanadában eltöltött évtizedek fűztek szoros művészbarátságba Mansarammal. Nyilasi

Foto: Himmler

megnyitó beszédében elmondta, hogy tíz éven át egy iskolában oktattak képzőművészetet a kanadai Hamiltonban, ahol Mansaram
technikát, kompozíciót és esztétikát tanított. Elmondása szerint
Mansaramék (a felesége is ugyanott tevékenykedett) a növendékek, de a kollégák előtt is „csillagként” tündököltek, amiért olyan
magas és ősrégi kultúrájú világból érkeztek, és akik a képzőművészetet tartották igazi hivatásuknak. Panchal Mansaram 70 évvel ezelőtt született Bombayban. A 60-as évek végén kezdett kiállítani
Torontóban, és mintegy 400 egyéni tárlatot tudhat maga mögött.
A városi múzeumban most kiállított művek kevert technikával készült, ráragasztásos lézergrafika nyomatok. Ez a „Mansa-média”
(Mansaram nevéből képzett szókapcsolat) azért jött létre, hogy az
eredetileg nagy méretű képeit mintegy kicsinyített változatban elküldhesse a nagyvilágba, amely ez által egy „globális faluvá” alakul.
A „Global Village” eszmeiségét Manshall McLuham, kanadai esztéta még a múlt század 60-as éveiben megjósolta, ill. kifejtette.
Mansaram ezt így fogalmazza meg: ...A mai világban bárki felfedezőnek, utazónak képzelheti magát; az internet egy pillanat alatt betekintést nyújt a legtávolabbi helyekre, míg egy repülőgép fizikailag is elvisz oda... Tehát mára a világ – a technikai feljődés előrehaladtával – szinte teljesen „összezsugorodott”. A torontói Royal
Ontario Museum idén ünnepelte Panchal Mansaram gazdag és
sokrétű munkásságát. Legyen ez a mostani tárlat a híres „Mansamédia” ragyogó ünnepe. Végezetül álljon itt egy utolsó idézet a
Mestertől, mely mottójául is szolgálhatna írásomnak: „Mi mindannyian tudjuk, hogy már elemi szinten átléptük egymás ösvényét
a fény, a hang, és egyéb más média segítségével. Most a művészet
médiumának segítségével valósítjuk meg ugyanezt.

Halasi Tibor, Nyilasi Tibor és Juhász Gyula a megnyitón

Juhász Gyula

Výstava Panchala Mansarama

„Svetová dedina” v Štúrove
„Ako umelec snívam, že navštívim veľa krajín a preskúmam ich
zvyky, kultúru, architektúru, ľudí, umenie; zároveň ich chcem oboznámiť so svojim umením, štýlom kultúrneho dialógu”. Môžeme
to chápať ako ars poetiku indického výtvarného umelca Panchala
Mansarama, ktorý už 40 rokov žije v kanadskom Burlingtone (štát
Ontario). 1. 8. 2005, v deň slávnostného otvorenia jeho výstavy
v Mestskom múzeu v Štúrove nám kurátor výstavy Tibor Nyilasi
prezradil, že počas desiatich rokov spolu pôsobili na škole výtvarného umenia v kanadskom Hamiltone, kde Mansaram aj so svojou
manželkou učil techniku, kompozíciu a estetiku. Podľa jeho slov
Mansaramovci považovali výtvarné umenie za svoje ozajstné povolanie, a nakoľko prišli zo sveta vysokej a starodávnej kultúry, ich
osobnosti sa ligotali pred študentmi a kolegami ako hviezdy. Vďaka snahe Tibora Nyilasiho sa mohol Mansaram prezentovať po prvýkrát aj na Slovensku. Panchal Mansaram sa narodil pred 70 rokmi v Bombay. Koncom 60-ich rokov začal vystavovať v Toronte,
a už má za sebou 400 samostatných výstav. Vystavené diela nám

sú príkladom miešanej techniky a zlepenej laserovej potlače. Táto
technika slúži umelcovi na to, aby pôvodné veľkorozmerné diela
vedel zmenšiť, a tak umožniť ich prezentáciu širokej verejnosti vo
svete; čím sa svet stáva „globálnou dedinou”. Ideu „Global Village” predpovedal ešte v 60-ich rokoch minulého storočia kanadský
estét Manshall McLuham. Mansaram to vysvetľuje nasledovne:
...V dnešnom svete (Global Village) niekto môže predstierať že je
cestovateľ, bádateľ. Internet nám ponúka náhľad do ďalekých
miest, zatiaľ čo lietadlo nás tam môže zobrať fyzicky... Z toho vyplýva, že svet sa nám takto stáva dostupnejším. Royal Ontario Museum v Toronte toho roku oslavovalo bohatú životnú dráhu Panchala Mansarama. Na záver nech tu stojí posledný citát od majstra,
ktorý by mohol slúžiť aj ako motto môjho článku: „My všetci vieme, že v elementárnej hladine sme prekročili navzájom cestičky cez
svetlo, zvuk, a mnoho ďalších médií. Teraz prekonávame navzájom
cestičku cez umenie”.
Július Juhász

Újmiséseink
2005. június 18-án Ľuboslav Farkast és Ladislav Kováčot áldozópappá szentelték a pozsonyi Szent Márton társszékesegyházban. A
papszentelés a végkifejlete volt annak az útnak, amelynek elején a diakónusok hosszú éveken át ministráltak a párkányi Szent Imre római
katolikus plébániatemplomban, majd jött az Úr hívó szava, a Krisztus
mellett való elkötelezettség, s végül az igényes hat éves szemináriumi
tanulmányok. A két újmisés 2005. június 25-én és 26-án otthon, a
párkányi egyházközségben, annak templomkertjében ünnepi újmise
megtartásával adott hálát a Mindenható Istennek a hit titkáért és a hivatás ajándékáért. Az ünnepi újmiséken jelen volt Mons. Ján Orosch,
a Pozsony-Nagyszombati Főegyházmegye segédpüspöke. Az újmisé-

seknek elmondta, hogy az Úrnak és az embereknek való szolgálatuk
ideje alatt nagyon sok szeretetben és örömben lesz részük, viszont
őket sem kerülik el őket a tövisek sem, amelyek majd erőt adnak a papi küldetéshez. A szentmiséket a kedves nővérek csodálatos éneke tette meghittebbé. Ladislav Kováč első kápláni állomása a galántai egyházközség lesz. Ľuboslav Farkaš pedig a Nitra melletti Pereszlényen
kezdi el kápláni működését. Őszinte köszönet illeti azokat a jóakaratú embereket, akik önzetlen segítségükkel hozzájárultak az ünnepi újmisék előkészítéséhez. Nem kevesen voltak. Az újmiséseknek a kápláni teendőkhöz Isten áldását és jó egészséget kívánunk.
(c)

2005. július/augusztus

Párkány és Vidéke

19

Štúrovo a okolie

Leto v galérii

Nyári tárlatok

Leto v galérii sa začalo výstavou českej výtvarníčky Lenky Neuhauserovej. Mladá autorka študovala na pedagogickej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne. Vyhovuje jej hrudka, pastel aj akvarel. Mnohotvárnosť reality si overovala v desiatkach realistických štúdií a obrazov, ktoré predchádzali ženským aktom. Maliarka s citom využíva špecifické vlastnosti masonitovej podložky
v spojení so sádrovým podkladom, ktoré robia jej diela osobitnými. Umožňuje jej to nanášať jemné lazurovité tóny a hladkú maľbu. Na mnohých obrazoch prerývaním aktivovala plochu. Základom kompozície je vždy čiara, ktorá je nositeľom obrazového obsahu, ona vytvára napätie a rytmus. Nedeliteľnou súčasťou obrazov sú farby, ktoré emočne rozohrávajú jej plátna. Neuhauserová je citlivá koloristka. Používa teplé odtiene červenej a žltej,
v kontraste so širokou škálou zelenej. Biele akcenty umocňujú farebnú kompozíciu. Jednotným prvkom v práci autorky je ženská
figúra, ženský akt. Jeho prostredníctvom je rozvíjaný motív ženy
v rôznych podobách. Žena milenka, žena v kráse, materstvo a žena ako prastarý archetypiálny symbol. Pravidelne sa objavuje
spolu s mačkou, ktorá do obrazu vnáša celý rad podtextov. Čosi
hebkého, tajomného, divokého a projekciu diabla. Lenka Neuhauserová je v súčasnosti učiteľkou základnej školy. Je členkou
Združenia umelcov Moravy a Sliezska, ako aj Klubu priateľov
umenia v Břeclave. Pravidelne vystavuje na rôznych miestach
Moravy a Rakúska.
Klub výtvarníkov v Štúrove už pracuje dvadsaťštyri rokov, takže ho obyvateľom mesta už nie je potrebné dopodrobna predstavovať. Toho roku dostali priestor na klubovú výstavu v letnej sezóne. Výstavu otvoril Dr. Alajos Csicsay, spisovateľ, publicista, dlhoročný priateľ členov klubu. Spomenul niektoré dôležité
historické medzníky v živote klubu, jeho ciele a poslanie. Zdôraznil prácu členov, dôsledkom ktorej je klub vyše dvadsať rokov aktívnou súčasťou kultúrneho života mesta, napriek mnohým finančným aj iným ťažkostiam. Členovia klubu sa líšia profesiami,
vekom i formou výtvarného stvárnenia okolitého sveta. Spája ich
však jedna vec, láska k umeniu, ktorá sprevádza ich každodenný
život. Ona ich privádza na priateľské stretnutia a dáva silu. Sú
obdarení talentom a každou prezentáciou odhaľujú svoj vlastný
svet, predstavy, túžby a city. V rámci tohoročnej výstavy mohli
návštevníci vzhliadnuť intímne svety 17 členov klubu. Výstava
ďalej poputuje do Maďarska.

A képzőművészeti nyarat Lenka Neuhauserová, cseh képzőművész kiállítása nyitotta a galériában. A fiatal alkotó a
Brünni Masaryk Egyetem Pedagógiai Karán szerzett diplomát. Egyaránt kedveli a szenet, pasztellt és akvarellt. A realitás sokarcúságát kutatja azon képeivel, melyek a női aktokat előzték meg. Érzéssel használja a gipsz alapanyagú felületet, melyek egyedivé teszik alkotásait. Finom tónusokat
használ, s a felület átvésésével aktivizálja azokat. A vonal képezi a kompozíció alapját, az határozza meg a kép tartalmát,
feszültséget teremt és megadja annak ritmusát. A színek érzelmeket visznek a vászonra. Neuhauserová nagyon érzékeny kolorista. A vörös, illetve a sárga meleg árnyalatait a
zölddel ellensúlyozza. Alkotásai fő elemét a női alak, a női
akt alkotja. Rendszeresen macska kíséretében jelenik meg,
amely valamiféle finomságot, titokzatosságot, vadságot és
valami ördögit is kölcsönöz egyben képeinek. Lenka
Neuhauserová jelenleg egy alapiskolában tanít. A Morva –
Sziléziai Művészek Egyesületének tagja, valamint a Břeclavi
Művészbarátok Klubjában tevékenykedik. Rendszeresen kiállít Morvaországban és Ausztriában.
A Párkányi Képzőművészkör már huszonnégy éve tevékenykedik városunkban, a város lakóinak már nem kell őket
aprólékosan bemutatni. Idén a nyári idényben valósult meg
aktuális tárlatuk. A kiállítást Dr. Csicsay Alajos, publicista,
író, a kör tagjainak régi barátja nyitotta meg. Felvázolta a
kör fejlődésének lényeges állomásait, céljait és elhivatottságát. Hangsúlyozta a kör működésének jelentőségét, melynek
köszönhetően a képzőművészek már több mint két évtizede
városunk kulturális életét gazdagítják, dacára a különböző
anyagi és egyéb jellegű problémáknak. A kör tagjai nagyon
különbözőek, ha életkorukat, hivatásukat illetve a körülöttük lévő világ megjelenítésének módját tekintjük. Egy dolog
azonban összeköti őket – a művészet iránti elkötelezettség,
amely mindennapjaik kísérője. Ez vezérli őket összejöveteleiken, ez ad erőt az alkotáshoz. A tárlat alkalmat adott arra,
hogy betekintsünk sajátos világukba, megismerhessük elképzeléseiket, vágyaikat, érzelmeiket. Az idei tárlat alkalmával
17 helyi képzőművész világába nyerhettünk aktuális betekintést.

Új idegenforgalmi kiadvány

Štúrovo do vrecka

Ági

Gyetven Miklós, a Vadas termálfürdő igazgatója július 14-én a Thermal szálló konferenciatermében ünnepélyes keretek között mutatta be néhány tucat meghívott vendégnek a
„Párkány nemcsak fürdőzőknek” című könyvet, amely a Vadas Kft. első ilyen jellegű próbálkozása. A könyv Vincze Lívia, az Idegenforgalmi Tájékoztató Iroda vezetője és csapata közös munkája. A 156 színes oldalon, kemény borítással ellátott kiadvány bemutatja
Párkányt és a várostól mintegy 50 kilométeres
sugarú körben található települések és környékük nevezetességeit. A kötet 10 ezer példányban, négy nyelven (ötezer szlovák, háromezer
magyar, ezer-ezer angol, ill. német nyelvű)
mintegy 800 ezer korona kiadási költséggel
járt. A helybéliek számára is számos hasznos
információt tartalmazó kiadvány 249 koronáért kapható Párkány könyvesboltjaiban és a
fürdőben. A könyvbemutató után kiállítás
nyílt Jozef Druga érsekújvári születésű fényképész fotóiból a Thermal szálló éttermében.

14. júla slávnostne predstavil Mikuláš
Gyetven, riaditeľ termálneho kúpaliska
Vadaš, niekoľkým pozvaným hosťom publikáciu „Štúrovo do vrecka”, ktorá je prvým takýmto pokusom Vadaš s.r.o. Dielo
sa zrodilo z pera Lívie Vinczeovej, vedúcej
turistickej informačnej kancelárie a jej tímu. Publikácia na 156 farebných stranách
v tvrdom viazaní líči pamätihodnosti Štúrova a jeho širšieho okolia v okruhu 50 kilometrov. Propagačná publikácia bola vydaná v desaťtisícovom náklade v štyroch
jazykoch (päťtisíc v slovenskom, tritisíc
v maďarskom a po tisíc v nemeckom, resp.
anglickom jazyku), pričom náklady vydania činili 800 tisíc korún. Kniha obsahuje
mnoho dôležitých informácií aj pre miestnych obyvateľov. Zakúpiť sa dá za 249 korún v kníhkupectvách mesta a na termálnom kúpalisku. Po prezentácii knihy sa
uskutočnila vernisáž fotovýstavy novozámockého fotografa, Jozefa Drugu.

-O-
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Naši novokňazi
Dňa 18. júna 2005 prijali Ľuboslav Farkaš a Ladislav Kováč
v Konkatedrále svätého Martina v Bratislave sviatosť Kristovho
kňazstva. Ku kňazskej vysviacke diakonov viedla cesta, na začiatku
ktorej boli roky miništrovania v štúrovskom farskom kostole Sv.
Imricha, povolanie od Boha – rozhodnutie sa pre Krista, a nakoniec
náročné šesťročné štúdium v seminári. Za dar kňazstva a tajomstvo
viery sa novokňazi poďakovali Pánu Bohu slávením primičných svätých omší v dňoch 25. a 26. júna 2005 doma, v štúrovskej farnosti.
Na slávnostných primičných, svätých omšiach bol prítomný Mons.
Ján Orosch, pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Vo
svojich kázňach novokňazom pripomenul, že počas služby Bohu
a ľuďom zažijú mnoho lásky a radosti, ale nevyhnú sa ani tŕnistého
príkoria, ktoré ich len posilní v kňazskom poslaní. Vzácnu duchovnú atmosféru primičných sv. omší ešte viac umocnil prekrásny spev
rehoľných sestričiek. Prvým kaplanským pôsobiskom Ladislava Kováča bude farnosť v Galante. Ľuboša Farkaša si zas vymodlili veriaci z Preselian (pri Nitre).
Poďakovanie patrí všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí pomáhali pri
prípravách a samotnom priebehu primičných svätých omší. Nebolo

ich málo. Novokňazom do služby Bohu a ľuďom prajeme pevné
zdravie a Božie požehnanie.
(c)

Jubileumi bemutató
Június 27-én a Csemadok helyi alapszervezetének színjátszó csoportja,
azaz a „Párkányi Színkör” a VMK nagytermében bemutatta „A padlás”
című produkcióját. Ez volt az 1977 őszén alakult csoport jubileumi – huszadik – bemutatója. (Az 1949 óta működő Csemadok színjátszó csoportok összesítésében pedig a 36. bemutató volt az idei).
Vegyük számba ezeket időrendi sorrendben:
I. Nevessen velünk (kabaré)
Bemutató: 1978. január 9. Rendező: Kremmer László
Előadások száma: 7
II. Tóth Miklós: Boldogságfelelős (vígjáték)
Bemutató: 1979. március 12. Rendező: Kremmer László
Előadások száma: 3
III. Tóth Miklós: Kutyaszorító (vígjáték)
Bemutató: 1980. április 28. Rendező: Kremmer László
Előadások száma: 1
IV. O. Wilde-Fejér I.-Tamássy Z.-Harsányi L.:
A kisértet házhoz jön (zenés vígjáték)
Bemutató: 1981. március 30. Rendező: Kremmer László
Előadások száma: 12
V. Kállai István-Dobos Attila: Ilyennek hazudtalak (zenés komédia)
Bemutató: 1982. november 29. Rendező: Paulovicsné Brigan Anna
Előadások száma: 11
VI. Molnár Ferenc-Zerkovitz Béla: A Doktor úr (zenés komédia)
Bumutató: 1984. január 9. Rendező: Paulovicsné Brigan Anna
Előadások száma: 10
VII. Vaszary Gábor-Fényes Szabolcs-Szenes Iván: Bubus (zenés bohózat)
Bemutató: 1985. február 11. Rendező: Keszegh Pál
Előadások száma: 12
VIII. Moliére-Páskándy: Egy ember aki megunta a bőrét (komédia)
Bemutató: 1986. április 7. Rendező: Keszegh Pál
Előadások száma: 4
IX. Tabi László: Spanyolul tudni kell (komédia)
Bemutató: 1987. január 19. Rendező: Paulovicsné Brigan Anna
Előadások száma: 4
X. Nem ígérünk semmit (zenés kabaré)
Bemutató: 1988. február 15. Rendező: Keszegh Pál
Előadások száma: 7
XI. L. Gandillot-Heltai J.-Fényes Sz.-Szenes I.:
A kikapós patikárius (zenés vígjáték)
Bemutató: 1989. május 15. Rendező: Keszegh Pál
Előadások száma: 11
XII. Görgei Gábor-Filakovszky Péter: Szexbogyó (zenés bohózat)
Bemutató: 1991. március 4. Rendező: Keszegh Pál

Előadások száma: 10
XIII. Szüle Mihály-Walter László-Harmath Imre:
Egy bolond százat csinál (zenés vígjáték)
Bemutató: 1993. március 8. Rendező: Keszegh Pál
Előadások száma: 7
XIV. Ez van...?! (zenés kabaré)
Bemutató: 1994. április 25. Rendező: Paulovicsné Brigan Anna
Előadások száma: 3
XV. Csiky Gergely-Tardos Béla: Kaviár (zenés bohózat)
Bemutató: 1995. április 24. Rendező: Nagy Imre
Előadások száma: 5
XVI. Mi nincs?! (zenés kabaré)
Bemutató: 1996. június 3. Rendező: Nagy Imre
Előadások száma: 6
XVII. Rejtő Jenő-Sándor Jenő: Aki mer, az nyer (zenés vígjáték)
Bemutató: 1997. június 2. Rendező: Nagy Imre
Előadások száma: 5
XVIII. Á la carte (zenés kabaré)
Bemutató: 1999. április 26. Rendező: Nagy Imre
Előadások száma: 7
XIX. G. Scarmacci– R. Tarabusi: Kaviár és lencse (vígjáték)
Bemutató: 2001. március 26. Rendező: Nagy Imre
Előadások száma: 7
Ez tehát a múlt. A jelenlegi huszadik pedig:
Presszer Gábor-Sztevanovity Dusán-Horváth Péter: A padlás (musical)
Bemutató: 2005. június 27. Második előadás: 2005. június 30.
Rendező: Nagy Imre
Díszlettervező: Proszonits László
Szereplők: Kohút Mihály, Mihályiné Nagy Magdolna, Ondró György,
Rakovskýné Henczi Gabriella, Juhász Gyula, Izsák Ferenc, Mácsai Ferenc, Gajdošechné Ádám Judit, Šókyné Soós Beatrix, Bugyács Sándor,
Paulovics János és Kuklis Dénes.
Szövegkísérő: Boócz Mária
Ügyelő: Nagy Zsuzsanna
Kellékes: Nagy Márta
Hangtechnika: ifj. Mácsai Ferenc, Áron Arnold
Fényeffektusok: Melaj László
Színpadmunka: Mihályi Attila, Rakovský Róbert, Kukola Géza
A dalok betanításában segítettek: Janošovičné Csomor Erika, Dagmar
Uhrinčaťová, Czímer Karla
A nagy érdeklődésre való tekintettel a társulat ősszel újabb előadást tervez Párkányban.
Paulovics János
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Turisták mondták…
Az idén is megkérdeztünk néhány Párkányba látogató turistát, milyennek látják
kicsiny városunkat és mi az, amin változtatnának. Az időjárás viszontagságai ellenére
sem nyaralókból, sem pozitív benyomásokból nem volt hiány, pedig egyre több országból látogatnak hozzánk. A megkérdezettek
nagy része elégedett. Aki ismeri a város fejődését, hát azért, aki pedig először jött hozzánk, azt egy új, rendezettebb városkép fogadta.
– Kocjan Lidia, Góra, Lengyelország:
„Szuper! Így jó minden, ahogy van.”
– Nemec házaspár, Zdírec nad Dobravou,
Csehország:
„Nálunk is folyik egy folyó, de az jóval kisebb. Először vagyunk itt, de szeretnénk még
visszajönni. Nagyon szép ez a vidék.”
– Huzián Éva, Budapest, Magyarország:
„Párkány sokat fejlődött, egyre szebb.
Öröm átjönni. Évente 2-3 alkalommal jövünk át. Először még komppal jöttünk. Negatív élményem nincs.”
– Katka és Zuzana, Nagytapolcsány, Szlovákia:
„Egy hétre jöttünk nyaralni Párkányba. A
kolléganőink tanácsolták. Szép, tiszta város.
Tetszik nekünk, hogy a város ennyit áldoz a
tisztaságra. Sajnos az időjárással nem volt
szerencsénk, de panaszra semmi okunk, feltaláltuk magunkat!”
– Takács házaspár, Budapest, Magyarország:

„Először vagyunk Párkányban. Esztergomban nyaralunk, de már otthon elhatároztuk, hogy átjövünk. A híd jót tett a fejlődésnek. Ez az épülő sétáló utca is szép.”
– Steve, Magyarország:
„Néha átjövünk bulizni. Szuperek a kocsmák, jók a csajok. A sörfesztivál is jó húzás
volt. Mind a két nap itt voltunk.”
– Fiatal házaspár, Zsolna, Szlovákia:
„Mi tavaly is itt nyaraltunk. Akkor egy zajos helyen voltunk elszállásolva. Idén sikerült
találni egy kis csendes utcát. Legtöbb időnket
a fürdőben töltjük. A kisfiunk nagyon élvezi.
Tetszik, hogy a gyerekeknek is van külön
medence. Szerettünk volna hazavinni igazi
őrölt piros paprikát, mert nálunk nincs se
íze, se színe. Itt a zöldségeknek is más az íze.
Jól érezzük itt magunkat.”
– Gyurics A., Léva, Szlovákia:
„Nekünk rokonaink laknak itt, úgyhogy
többször jövünk egy évben, de nyáron a legjobb. A többi hónapban pangás van. Szerencsés a város, hogy kész a híd, s többen jönnek
Magyarországról. Jó lesz a városközpont is,
ha elkészül. Majd eljövünk megnézni.”
– Gershmayer István, Visegrád, Magyarország:
„Kíváncsiságból vagyok itt. Utoljára a híd
átadásánál voltam Párkányban. A barátaim
mondták, hogy, azóta változott a város. Igazuk volt.”
– K. G., Tata, Magyarország:
„Általában autóval jövök. Nem nagyon fi-

gyeltem még meg a várost, csak a központba
járok. Szeretem az itteni éttermeket, főleg az
áraikat. Szép lesz ez a sétáló utca, de az autósok nem örülnek. A közlekedés nem éppen a
legjobb. Parkolóórával nem oldódik meg
minden.”
– Benyes Gáborné, Győr, Magyarország:
„Még sohasem jártam itt. Nagyon érdekes
itt. Egy nyugdíjas csoporttal járjuk körbe
Magyarországot, de ezt az élményt nem lehetett kihagyni. Van közöttünk, aki már járt
itt régebben. Nagyon jó érzés átjönni a hídon. Hosszú évtizedek után nagyszerű, hogy
elkészült. Ez csak jót tehet mindkét országnak. Az itt élő magyarok közelebb kerülhetnek az anyaországhoz, a szlovákok pedig
megismerhetik a kultúránkat, és közelebb
kerülhetünk egymáshoz. Rengeteg lehetőség
van ebben a hídban.”
– Ján, Zólyom, Szlovákia:
„A fürdő miatt jöttünk Párkányba, de eddig csak egyszer sikerült eljutni oda. Folyton
esik. Nincs szerencsénk. Esőben programot
is nehezebb szervezni. Szerettünk volna Esztergomba menni, de a gyerekek miatt ez sem
sikerült. Elmegyünk pizzázni. Az legalább finom. Majd legközelebb.”
– Baráti társaság, Csehország:
„Teljesen szuper. Minden megvan, ami
kell. Hangulatos város. Szép helyen van.
Szép a környék. Sétáltunk a folyóparton, nagyon kellemes. Az emberek is kedvesek.
Tényleg nagyon szuper az egész.”

Očami turistov
Aj počas tohto leta sme sa opýtali zopár
turistov, ako vidia naše malé mestečko, a čo
by na ňom zmenili. Napriek premenlivému
počasiu k nám zavítalo veľa turistov, ktorí
nás zväčša hodnotia pozitívne. Čoraz viac
návštevníkov k nám zavíta z čoraz viacerých
krajín. Drvivá väčšina je spokojná. Ktorí
poznajú rozvoj nášho mesta, tak preto, kto
tu bol prvýkrát preto, lebo ho tu čaká čoraz
upravenejšie mesto.
– Lídia Kocjanová, Góra, Polsko:
„Super! Vsetko je dobre tak, ako je.”
– Rodina Nemcová, Zdírec nad Dobravou,
Česko:
„Aj my máme rieku, ale oveľa menšiu. Teraz sme tu prvýkrát, a radi by sme sa sem vrátili. Tunajší kraj je veľmi krásny.”
– Huzián Éva, Budapest, Maďarsko:
„Štúrovo prešlo veľkým rozvojom, a je čoraz krajšie, s radosťou sem prichádzame.
Navštívime mesto 2-3 krát do roka. Prvýkrát
sme sem prišli kompou. Negatívne dojmy nemám.”
– Katka a Zuzana, Topolčany, Slovensko:
„Do Štúrova sme prišli stráviť týždennú
letnú dovolenku. Odporúčali nám to kolegyne. Pekné, čisté mesto. Páči sa nám, že mesto
sa toľko stará o čistotu. Bohužiaľ s počasím
sme nemali štastie, ale sme sa vynašli.”
– Rodina Takácsová, Budapest, Maďarsko:

„Prvýkrát sme v Štúrove. Letujeme v Ostrihome, ale už doma sme sa rozhodli, že prídeme aj do Štúrova. Most veľmi prispel k rozvoju mesta. Pešia zóna bude tiež pekná.”
– Steve, Maďarsko:
„Prichádzame sem zabávaľ sa. Krčmi sú super a dievčatá tiež. Dobrým ťahom bol aj pivný festival, boli sme obe dni.”
– Mladí manželia, Žilina, Slovensko:
„Aj vlani sme tu trávili dovolenku. Ubytovanie bolo hlučné, no tento rok sa nám podarilo nájsť ubytovanie v tichej uličke. Najviac
času trávime na kúpalisku. Náš chlapček sa
v tom vyžíva a páči sa mu detský bazén. Veľmi sme si chceli zaobstarať pravú mletú červenú papriku, lebo u nás to nemá ani chuť,
ani farbu. Tu aj zelenina má inakšiu chuť. Cítime sa tu dobre.”
– Gyurics A., Slovensko:
„Žije nám tu rodina, často sem prichádzame, v lete je najlepšie. Ostatné mesiace sú nudné. Mesto má šťastie, že cez most prichádza
viac návštevníkov z Maďarska. Ak pešia zóna
bude hotová, prídeme sa pozrieť.”
– Gershmayer István, Visegrád, Maďarsko:
„Som tu zo zvedavosti. Naposledy som tu
bol pri odovzdávaní mostu. Priatelia mi povedali, že sa mesto zmenilo. Mali pravdu.”
– K.G. Tata, Maďarsko:
„Obyčajne sem prichádzam autom. Cho-

dím len do centra. Mám rád tunajšie reštaurácie, hlavne ich ceny. Pešia zóna bude pekná, ale vodiči sa netešia. Doprava nie je najlepšia. Parkovacie hodiny nie sú riešením na
všetko.”
– Benyes Gáborné, Győr, Maďarsko:
„Je to tu veľmi zaujímavé, ešte nikdy som
tu nebola. Skupinou dôchodcov chodíme
okolo Maďarska, ale tento zážitok sme nemohli vynechať. Veľmi dobrým pocitom je aj
prejsť cez most. Je dobré, že sa už dobudoval
po dlhých desaťročiach. Má to dobrý vplyv
na obe štáty. Tu žijúci Maďari sa takto dostanú bližsie k materskému štátu, a Slováci môžu spoznať našu kultúru. Veľa možností je
v moste.”
– Ján, Zvolen, Slovensko:
„Prišli sme kvôli kúpalisku, ale žiaľ stále
prší. Na počasie nemáme štastie, v daždi sa
tažšie robia aj programy. Chceli sme navštíviť
Ostrihom, ale kvôli deťom ani to nevyšlo. Išli sme na pizzu, to je aspoň chutné. Nevadí,
nabudúce.”
– Priateľská spoločnosť, Česko
„Celkove super. Všetko je tu, čo treba.
Mestečko má dobrú atmosféru. Je na dobrom
mieste, má pekné okolie. Prechádzame sa na
pobreží rieky. Je tu príjemne, ľudia sú milí.
Naozaj je tu velmi super.”
Sashi
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Balpart
Új elnök a Déli Régió élén

Jövő év végére készül el az új posta

Augusztus 23-án tartott közgyűlésén a 45 települést összefogó, Ister-Granum Eurorégió részét képező – párkányi központú Déli Régió – Drapák Károlyt, Muzsla polgármesterét
választotta a szerveződés elnökévé. Eddig Ján Oravec, Párkány polgármestere töltötte be ezt a tisztséget, aki az előző
heti elnökségi ülésén lemondott. Egy ideje már érezhető volt,
hogy az együttműködés Ján Oravec és a Déli Régió polgármesterei között nem egészen felhőtlen. Erre utalt az elnöki
funkció korábbi „megosztása” is, aminek értelmében a „külügyekben” Ján Oravec, a régión belül pedig Nágel Dezső,
Szőgyén polgármestere képviselte a szerveződést. A párkányi
régiófejlesztési ügynökség kapcsán is más hullámhosszon volt
Párkány polgármestere, sőt a képviselőtestület júliusi ülésén
az ügynökségből történő kilépést szorgalmazó javaslatot
nyújtott be, a testület azonban elutasította indítványát. A nézetkülönbségek miatt végül is – közös megegyezéssel – helycserére került sor a Déli Régió élén. Az új elnöknek meggyőződése, hogy e tisztség Párkány városát illeti meg központi
helyzete okán, és a jövőben nem okozna neki gondot, hogy
igény esetén visszaadja e megtisztelő tisztséget Párkány polgármesterének.

Az érsekújvári és a komáromi posta közös igazgatóságának tájékoztatása szerint ősztől megkezdődik az új posta építése a jelenlegi főposta melletti üres telken. A munkálatokat a Szlovák Posta
finanszírozza. Az új postahivatal megépítése már évek óta várat
magára, és átadásával remélhetőleg olyan modern postai szolgáltató intézmény jön majd létre, amely minden igényt kielégít.

Tovább lesz átjárható a határ Szalkánál?
Talán megoldódik az Ipolyszalka-Letkés határátkelő
nyitvatartásának ügye. A két falu vezetése már régóta szorgalmazza, hogy a reggel nyolctól este nyolcig tartó használat
helyett a híd éjjel-nappal nyitva legyen, de a két ország illetékes szervei egymás íróasztalára tologatták eddig az ügyet.
Információink szerint a magyar kormány július 27-én határozott úgy, hogy a híd nyitvatartási idejét meghosszabbítja, s a
kibővített szolgálati idő reggel hattól este tízig tart majd. A
módosításra még a szlovák kormánynak is rá kell bólintania.
A hivatali malmok őrlési tempója miatt azonban kérdéses,
hogy a várakozások teljesülhetnek-e még ebben az évben? A
polgármesterek mindenesetre bizakodnak, hogy októberig
legalább a nyitvatartást meghosszabbítják. A szkeptikusok
szerint ki kell várni Schengent, ami által majd magától megoldódik a probléma.

Vadas Music Fest
Július 15-17-én került sor a Vadas Music Fest 2005 háromnapos
rendezvénysorozatára, amely elsősorban zenei élményt kínált az
érdeklődőknek. A nyár egyik legnagyobb helyi könnyűzenei fesztiválját a Vadas és annak idegenforgalmi irodája közösen szervezte. A kulturális rendezvények színhelye az egykori kompkikötő
melletti parkolóhely volt, ahol hatalmas sátor várta a szórakozni
vágyókat. Az említett hétvégén csaknem kétezer embert vonzottak
a programok, amelyek keretén belül többek között szerepelt Hevesi Tamás, a Ladánybene 27, a Grassland és a Senzus. A háromnapos rendezvénysorozat a Vadas termálfürdő első ilyen jellegű
vállalkozása volt azzal a céllal, hogy kellemes és hasznos időtöltést
kínáljon a zenerajongóknak. Tekintettel a fokozott érdeklődésre és
a pozitív visszajelzésekre valószínű, hogy a szervezők a rendezvénnyel hagyományt teremtenek.

Bevált a bowling-centrum

Szabad tér
A Párkány és Vidéke Kulturális Társaság augusztus 21-én
„kulturális próbát” tartott a sétálóutcán. A helybéliek és turisták érdeklődése által kísért – késő délutánba hajló – rendezvényen a budapesti Hubay Jenő Zeneiskola fúvószenekara térzenével szórakoztatta a platánsor alatt az alkalmi közönséget. A
szabadtéri rendezvény másik részében Boka Gábor bábművész,
Fejenagy a perfornitóriumban, avagy a helység kalapácsa című
interaktív vásári komédiájával aratott osztatlan sikert.

Boka Gábor és közönsége

Gyetven Miklós, a Vadas termálfürdő igazgatója szerint bevált
az összesen 7,4 millió korona költséggel épült – négy önműködő
tekepályával, egy biliárdasztallal, két csocsóval, bárral és számítógépekkel felszerelt bowling-centrum. A bowling ugyanis rendkívül
népszerűségnek örvend a fürdővendégek között, de szórakozást
nyújt a helybélieknek is. Eredetileg csak két pályát építettek, de a
fokozott érdeklődés eredményeként június második felében, még
a fürdőszezon előtt sikerült üzembe helyezniük a másik két tekepályát is. Az ügy pikantériája, hogy a képviselő-testületnek kétszer
kellett jóváhagynia a kétmillió korona értékű utólagos beruházást,
mert azt a polgármester a Vadas közgyűlésével kapcsolatban kipattant jogvitára hivatkozva nem írta alá. Vagyis az utólagos beruházás kivitelezése a polgármester jóváhagyása nélkül történt. Az ügy
kapcsán egyesek párhuzamot vélnek felfedezni Milan Belica nyitrai
megyefőnök és Ján Oravec polgármester magatartása között.
Milan Belica ugyanis már több mint egy éve rendre visszautasítja a
megyei önkormányzat több határozatának aláírását. Sok esetben
azokat is, amelyeket a megyei önkormányzat másodszor is megerősített. Az esettel már foglalkozott a nyitrai járásbíróság és az
ügyészség is. Míg a járásbíróság a megyefőnök eljárását jogszerűnek tartotta, az ügyészség véleménye szerint Milan Belica a határozatok aláírásának másodszori elutasításával törvényt sértett.
hzc, Foto: Himmler
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Ľavý breh
Južný región má nového predsedu
Južný región, ktorý združuje 45 obcí a tvorí súčasť Euroregiónu Ister-Granum, zvolilo za svojho predsedu Karola Drapáka,
starostu obce Mužla, na svojom valnom zhromaždení 23. augusta. Doteraz túto funkciu zastával primátor Štúrova, Ján Oravec, ktorý na predchádzajúcom zasadnutí predsedníctva sa
vzdal tohto postu. Určitý čas už bolo cítiť, že spolupráca medzi
Jánom Oravcom a starostami regiónu nie je práve bezproblémová. O tom svedčilo zrejme aj „rozdelenie” predsedníckych kompetencií, podľa čoho „v zahraničných veciach” reprezentoval
združenie primátor Štúrova, kým v rámci regiónu to bol Dezső
Nágel, starosta obce Svodín. V súvislosti s regionálnou rozvojovou agentúrou bol primátor Štúrova tiež na inej vlne, ba na júlovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil návrh, aby
mesto z RRA vystúpilo, no MZ jeho návrh zamietlo. Preto kvôli názorovým rozdielom – spoločnou dohodou – došlo k výmene na čele združenia. Nový predseda je presvedčený, že tento
post prináleží Štúrovu – z dôvodu jeho centrálneho postavenia
– , a v budúcnosti by mu nerobilo žiadne problémy, keby v prípade potreby prinavrátil funkciu primátorovi Štúrova.
Hranica bude priechodná dlhšie pri Salke?
Možno sa dorieši predlženie prevádzky hraničného priechodu
medzi Salkou a Letkésom. Vedenie dvoch obcí už sa dlhší čas snaží o to, aby miesto terajšieho režimu – teda od ôsmej do ôsmej –
most bol otvorený vo dne i v noci, ale kompetentné orgány dvoch
štátov doteraz posúvali záležitosť z jedného stola na druhý. Podľa našich informácií maďarská vláda sa 27. júla rozhodla, že režim prevádzky priechodu predlží od šiestej hodiny ráno do desiatej hodiny večer. Túto zmenu musí schváliť ešte aj slovenská vláda. No, kvôli tempu rýchlosti rozhodovania úradov je otázne, či
sa očakávania naplnia ešte v tomto roku? Starostovia sú v každom prípade optimisti v tom, že do októbra sa naplní aspoň predlženie prevádzky. Poľa skeptikov treba vyčkať na Schengen,
a problém sa vyrieši sám od seba.
Nová pošta bude stáť koncom budúceho roka
Podľa informácií spoločného riaditeľstva komárňanskej a novozámockej pošty na jeseň sa začne výstavba nového poštového
úradu na pozemku pri terajšej hlavnej pošte. Investíciu bude financovať Slovenská pošta. Na výstavbu nového poštového úradu
sa čaká už roky, a dúfame, že jeho výstavbou sa zrodí taká moderná pošta, ktorá svojimi službami naplní všetky očakávania.
Voľný priestor
Kultúrne združenie Štúrovo a okolie organizovalo „skúšobné
kultúrne podujatie” na pešej zóne 21. augusta. Na podvečernom podujatí, ktoré bolo sprevádzané zvedavosťou mnohých

miestnych obyvateľov i turistov vystúpila dychovka Hudobnej
školy Jenő Hubayho z Budapešti pod platanmi. V druhej časti
podujatia zožalo úspech bábkové komorné divadlo Gábora Boku.

Vadaš Music Fest

15 – 17. júla sa uskutočnilo trojdňové podujatie pod názvom
„Vadaš Music Fest 2005”, ktoré v prvom rade ponúkalo hudobné produkcie. Organizátormi jedného z najväčších hudobných
festivalov leta boli Vadaš a jeho turistická informačná kancelária, a miestom podujatia parkovisko pri bývalej kompe, kde zábavychtivých očakával veľký stan. Cez spomínaný víkend prilákali programy takmer dvetisíc ľudí. Na festivale medzi inými vystúpili Hevesi Tamás, Ladánybene 27, Grassland a Senzus.
Trojdňový festival bol prvým podujatím tohto druhu, ktorý organizovalo termálne kúpalisko Vadaš, s cieľom ponúknuť milovníkom hudby chvíle príjemnej zábavy. Vzhľadom na veľký záujem a pozitívne ohlasy je pravdepodobné, že podujatia sa stane
tradícia.
Bowlingové centrum sa osvedčilo
Podľa Mikuláša Gyetvena, riaditeľa termálneho kúpaliska Vadaš sa bowlingové centrum – zriadené za 7,4 milióna korún,
a vybavené so štyrmi automatickými dráhami, jedným biliardovým stolom, dvomi stolnými futbalmi, barom a počítačom – sa
osvedčilo. Bowling sa teší veľkej popularite v kruhu návštevníkov kúpaliska, a poskytuje zábavu aj miestnym obyvateľom. Pôvodne vybudovali len dve dráhy, ale vzhľadom na zvýšený záujem sa koncom júna, ešte pred začiatkom sezóny, podarilo odovzdať do užívania aj ďalšie dve dráhy. Pikantériou záležitosti je,
že mestské zastupiteľstvo muselo dvakrát schváliť dodatočnú
dvojmiliónovú investíciu, lebo primátor, odvolávajúc sa na
právny spor súvisiaci s valným zhromaždením Vadašu, uznesenie nepodpísal. Teda realizácia dodatočnej investície sa uskutočnila bez súhlasu primátora mesta. Pri posúdení tejto záležitosti mnohí prirovnávajú správanie sa primátora Jána Oravca
postojmi Milana Belicu, predsedu VÚC. Milan Belica totiž už viac ako jeden rok pravidelne odmieta podpísať mnohé uznesenia
krajskej samosprávy, včetne takých uznesení, ktoré samospráva
aj druhýkrát potvrdila. S prípadom sa zaoberal aj nitriansky
okresný súd i prokuratúra. Kým okresný súd považoval postup
predsedu za právoplatný, podľa názoru okresnej prokuratúry
však Milan Belica nepodpísaním potvrdených uznesení porušil
zákon.
hzc (Preklad: Ági)

Három új név a megyei listán
Az MKP járási szervezetének június 25-én tartott konferenciáján a Nyitra megyei önkormányzat képviselőjelöltjeinek
megválasztása mellett az alapszervezetek által delegált 124
küldött értékelte a párt járás területén kifejtett eddigi munkáját. Az egyes alapszervezetek 21 személyt jelöltek a megyei
képviselői posztra, közülük titkos választással tizenegy került
kiválasztásra. Az érsekújvári régiót hatan, a párkányi régiót
öten képviselik. Gejza Pischinger, Érsekújvár polgármestere
ötvennégy szavazattal került fel az MKP megyei képviselőjelöltjeinek listájára. „Az eddigi megyei képviselők közül Száraz
József és Hóka László nem indul a választásokon, Nagy Imrének pedig nem szavaztak bizalmat. Az új jelöltek Farkas István, Gejza Pischinger és Jávorka Flórián” – tájékoztatott Szigeti László, a Magyar Koalíció Pártja Érsekújvári Járási Szervezetének elnöke. Farkas Iván parlamenti képviselő, az MKP
járási elnökségének alelnöke a konferenciát követő sajtótájé-

koztatón kiemelte: mivel a koalíciós tárgyalások során az
SDKÚ, a KDH és az ANO nemleges választ adott, az MKP
önállóan indul az őszi megyei megmérettetésen. „Pártunk a
megyei választásokon komoly stratégiával készül. Az MKP járási szervezete fontosnak tartja, hogy a megye elnöki posztjára jelöltet állítson. Az elnökjelöltet a kerületi tanácsnak kell
jóváhagynia, és már vannak konkrét személyekre vonatkozó
elképzeléseink” – egészítette ki az elhangzottakat Szigeti László.
Az MKP érsekújvári járási elnökségének sajtótájékoztatóján
elhangzott a 11 megyei jelölt és a három póttag neve. A jelöltek: Farkas Iván, Farkas Tibor, Bób János, Nágel Dezső, Fekete László, Hugyivár Imre, Farkas István, Forró László,
Könözsi László, Jávorka Flórián és Gejza Pischinger. A póttagok: Peczár Károly, Bartha Mónika és Stugel Tibor.
(Száz Ildikó, Új Szó, 2005. július 9)
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Jobbpart
Esztergom – a fények városa
2005. június 26-án, vasárnap este tíz órakor kigyúltak az esztergomi főszékesegyház díszvilágításának fényei. Esztergom önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a város teljes díszkivilágításának megvalósítására. Miután az esztergomi Bazilika díszkivilágítása elkészült, folytatódik a program, újabb jelentős épületek
és városrészek kapnak éjszakai világítást a jövőben. A Várhegy
2001-ben a Széchenyi-terv pályázati támogatásával elkészült
díszvilágítása megváltoztatta a város éjszakai arculatát. A kivilágított ősi falak azóta is nagy népszerűségnek örvendenek az esztergomiak és a párkányiak körében. A program legújabb, a jövőbe nyíló fejezete a Komárommal közösen benyújtott pályázat.
Ennek keretében pályázik a város több műemlékének kivilágítására. A Szent Anna, a Vízivárosi és a Ferences-templomot, a
Szent Tamás-kápolnát, az érseki palotát, a Mindszenty téri Madonna-szoborcsoportot és a Várba vezető Macskalépcsőt már
néhány éve megvilágítják. 2001 óta éjszakánként fénybe borul a
Vár, és az északi bástyán Melocco Miklós Szent István megkoronázása-szobra. Az önkormányzat reményei szerint a város teljes éjszakai díszkivilágítása, valamint a rövidesen megújuló városközpont vonzó turisztikai látványosság lesz. A teljes közvilágítási program 2006-ra valósul meg, addigra olyan épületek, látványosságok kapnak díszkivilágítást, mint a szentgyörgymezői,
a belvárosi, a pilisszentléleki és az Esztergom-kertvárosi templom, a Hősök terei emlékmű, a Béke híd és a Szent Tamás-hegyi Kálvária stációi, a lépcsősor és a -dombormű. Díszkivilágítást kap az újjáépült Ószeminárium és a Kanonoksor és környéke épületegyüttese homlokzatai, ezzel a várhegyi épületegyüttes
újabb eleme válik részévé a Vár éjszakai pompájának. Kiépül a
világítás a Városháza, a volt Megyeháza Bottyán úti homlokzata, a Szentháromság szobor, a Meszéna ház, a Prímási Palota dunai homlokzata, a vízivárosi barokk templom Duna felőli oldala, a Szatmári Irgalmasok Zárdatemploma, a Pázmány utcai régi Megyeháza, a Honvéd-emlékmű, a Széchenyi téri házak körül. Fények gyúlnak a Kis-Duna sétány Kossuth híd és Tabán
közötti szakaszán, a Gesztenye fasorban a Bottyán híd és Tabán
híd között.

Szünetelt az esztergomi élményfürdő építése
Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete június 16-án tartott ülésén úgy döntött, hogy a kivitelező szerződésszegése miatt eláll a város és a Contur Bau Kft. között a Prímásszigeti élményfürdő építéséről megkötött szerződéstől. A döntés
oka az volt, hogy a cég bejelentette, június másodikától szünetelteti az amúgy is egyre lassabban folyó kivitelezési munkákat.
Így lehetetlenné vált, hogy a beruházást az immár második, módosított befejezési időpontra befejezze a kivitelező. Ugyanekkor
döntöttek a képviselők, hogy az ilyen esetre kikötött bankgarancia összegét, négyszázhuszonhárommillió forintot az önkormányzat lehívja a cég után biztosítékot nyújtó banktól. A garancia összegét éppen arra az esetre kötötte ki a szerződésben Esztergom, ha a kivitelező nem fejezné be határidőre az építkezést.
Júliusban a város az Esztergomi Fürdő SPA Rt-t bízta meg a
munkák folytatásával, így augusztusban az építkezés nagy ütemben folytatódott tovább, s szeptemberben a fürdőkomplexum
átadásra kerülhet. ¨

Esztergomban járt a tajvani gazdasági
miniszterhelyettes
Júniusban üzletemberekből és kormányzati szakemberekből
álló tajvani delegáció a befektetési lehetőségekről tárgyalt Esztergomban A főszékesegyház megtekintését után a diplomaták a
város Ipari Parkjába látogattak, ahol többek között megtekintették a Kirchhoff- és a Suzuki-gyárait is. A tajvani küldöttség tájékozódott az esztergomi Ipari Parkban rendelkezésre álló infrastruktúráról, a jövőbeli befektetések feltételeiről. A látogatás jelzi,

hogy az esztergomi befektetések iránt továbbra sem lanyhul az
érdeklődés, ami újabb jövőbeni munkalehetőségekkel kecsegtet.

Esztergom forrást biztosít az Interreg-pályázathoz
Az „Intézmények közötti együttműködés” az Ister-Granum
Eurorégió által támogatott pályázatok egyike. A pályázat, melyen Esztergom Város Önkormányzata a Jövő 2000 Alapítvánnyal együtt indult, célja a magyar-szlovák határ környéke urbanizációs eltéréseinek kiegyenlítése. A projektet mindkét oldalon azonos módon kell magvalósítani, ám a Jövő 2000 Alapítvány ehhez nem rendelkezik megfelelő anyagi háttérrel. Az alapítvány anyagi helyzetére való tekintettel Esztergom Város Önkormányzata nyertes pályázat esetén a szlovák oldalon történő
megvalósításhoz szükséges önrészt, négy és háromnegyed millió
forintot biztosít.

Meghosszabbítják az esztergomi kórház
és a Sideria szerződését
Az év elején kötött megállapodást Esztergom kórháza és a
szlovákiai SIDERIA-ISTOTA Egyesült Betegbiztosító, melynek
keretében a Vaszary Kolos Kórház ellátja a biztosító ügyfeleit, és
ezért a tevékenységéért a biztosító térítést fizet az egészségügyi
intézménynek. Az elmúlt fél évben 122 beteg vette igénybe Esztergomban az ellátást, ami négy és félmillió forintos bevételt
eredményezett. A határon átnyúló, Európában is egyedülálló régiós együttműködés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így
fél év után indokolt a megállapodás meghosszabbítása.

Dalí megérkezett Esztergomba
Július 29-én az esztergomi Vár Rondellájában mutatták be a
sajtó képviselőinek Salvador Dalí azon eredeti munkáit, amelyeket hat héten át, azaz szeptember 10-ig tekinthetnek meg az érdeklődők. A kiállítási anyag Bambergből, Esztergom testvérvárosából érkezett Szent István városába. A több, mint hetven képből álló összeállítást egy ottani magángyűjtő kölcsönözte.
A tárlat kiemelkedő epizódja az Esztergomban tartott nyári
rendezvényeknek. A nem kevés költséggel járó kiállítás megrendezéséhez a város legnagyobb cégei, mint pl. a Suzuki, a Tyco és
a WizzAir is hozzájárult, így a kiállítás valóban a város, az IsterGranum Eurorégió rendezvénye. A Dalí-tárlat jelentős állomás
a vármúzeum történetében, amelyhez a város önkormányzata is
jelentősen hozzájárult. Remélhetőleg az egyre nagyobb szabásúvá váló esztergomi fesztivál-program jövőre is tartalmaz majd
hasonló rangos eseményeket.
(Esztergom város önkormányzatának közleményei)

Esztergomi vár épült Ankarában
Megépült a török főváros, Ankara-Keciören negyedében az új
kulturális központ, amelyet Estergon Kalesinek, vagyis Esztergom várának neveztek el. Az esztergomi vár stilizált török hasonmását hat évig építették és milliárdokba került. A központ
ötemeletes és éttermek, bazárok is helyet kaptak benne, de a tervek szerint itt fogják kialakítani a török nyelvű világ tárgyi emlékeit gyűjtő új Etnográfiai Múzeumot, sőt az esztergomi vár
egykori török zászlóját is. Az átadási ünnepségen részt vett
Erdogan miniszterelnök és a török kormány több tagja is. Az
eseménynek óriási jelentősége van Esztergom szempontjából is,
hiszen a török fővárosban avatott legnagyobb kulturális központ
a külföldi turistákon keresztül az egész világban hírét viszi a királyvárosnak. A török miniszterelnök, valamint a városrész polgármestere megerősítették, hogy milyen különleges szerepet tölt
be Esztergom és a vár a török kultúrában. A most avatott központ neve azért lett Estergom Kalesi, mert ilyen címmel maradt
fenn egy korabeli janicsárindulóként használt népszerű virágének.
Gál Kata (Hídlap, 2005. június 1)
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Pravý breh
Ostrihom – mesto svetla

um Esztergomi Fürdő SPA a.s., a v auguste stavebné práce pokračovali vo veľkom tempe, a v septembri môže byť kúpaliskový areál odovzdaný.

Tajvanský zástupca ministra hospodárstva
navštívil Ostrihom
Skupina obchodníkov a odborníkov tajvanskej vlády jednala
v Ostrihome o možnostiach ďalších investícií. Po návšteve katedrály obchodníci a diplomati zavítali do priemyselného parku,
kde navštívili závody Kirchhoff a Suzuki. Oboznámili sa s infraštruktúrou priemyselného parku a podmienkami možných budúcich investícií. Návšteva dokazuje, že neklesá záujem o ostrihomské investície, čo sľubuje nové pracovné príležitosti.

Ostrihom zabezpečuje zdroje pre projekt Interreg
26. júna 2005 večer o desiatej hodine sa rozsvietili ozdobné
svetlá ostrihomskej katedrály. Samospráva mesta Ostrihom venuje zvýšenú pozornosť ozdobnému osvetleniu celého mesta. Po
tom, čo osvetlenie baziliky je realizované, program pokračuje,
v budúcnosti sa dostane nočné osvetlenie ďalším významným
budovám a častiam mesta. Vzhľad mesta zmenil v roku 2001 realizované osvetlenie Hradného vrchu. V kruhu Štúrovčanov
a Ostrihomčanov sú osvetlené historické steny veľmi obľúbené.
Najnovšou kapitolou programu je projekt vypracovaný spoločne s Komárnom, v rámci ktorého plánujú osvetlenie viacerých
pamätihodností. Už niekoľko rokov sú osvetlené kostoly Sv. Anny, Viziváros a Františkánov, kaplnka Sv. Tomáša, arcibiskupov
palác, skupinová socha Madony na námestí Mindszentyho
a schody vedúce na hrad. Od roku 2001 sa každú noc rozžiari
hrad a socha Sv. Štefana na severnej bašte. Samospráva dúfa, že
celkové nočné ozdobné osvetlenie mesta, respektíve zrekonštruované centrum bude nevšedným turistickým lákadlom. Program
verejného osvetlenia bude ukončený v roku 2006, dovtedy budú osvetlené také významné budovy ako kostoly v Szentgyörgymező, v centre mesta, v časti Hute a v Ostrihome-Kertváros, pomník na Námestí Hrdinov, most Mieru, Kalvária na vrchu Sv.
Tomáša, jej schody a plastika. Ozdobné osvetlenie sa dostane
obnovenému starému semináru a priečeliam budov na rade Kanoníkov, čím sa súčasťou nočnej parády hradu stane nová skupina budov na Hradnom vrchu. Bude vybudované osvetlenie
radnice, priečelia bývalého stoličného domu, socha Svätej Trojice, Dom Meszéna, dunajské priečelie Primaciálneho paláca,
dunajská strana barokového kostola v časti Viziváros, kostol
kláštora Szatmárskych milosrdných, starý stoličný dom v Pázmányovej ulici, pomník Honvédov, okolie domov na Széchenyiho námestí. Osvetlený bude úsek na promenáde Malého Dunaja medzi Kossuthovým mostom a Tabánom, a na Gaštanovej
aleji medzi Bottyánovým mostom a Tabánom.

Výstavba ostrihomského kúpaliska stagnovala
Mestské zastupiteľstvo samosprávy mesta Ostrihom sa na svojom zasadnutí 16. júna rozhodlo, že v dôsledku nedodržania
zmluvných podmienok dodávateľom odstupuje od zmluvy na
vybudovanie kúpaliska na Primaciálnom ostrove. Dôvodom
rozhodnutia bolo, že firma ohlásila, že od 2. júna prerušuje dodávateľské práce, ktoré i beztak prebiehali v stále pomalšom
tempe. Takto bolo nemožné, aby dodávateľ stavbu dokončil aj
na druhý, upravený termín. Poslanci sa zároveň rozhodli, že vyžiadajú bankovú garanciu vo výške 423 miliónov forintov. Garanciu zakotvilo mesto do zmluvných podmienok práve pre prípad, ak by dodávateľ neukončil stavbu v stanovenom termíne.
V júli mesto poverilo pokračovaním stavebných prác konzorci-

Projekt „Spolupráce medzi inštitúciami” je podporovaný Euroregiónom Ister-Granum. Cieľom projektu, ktorého sa spoločne zúčastňuje Samospráva mesta Ostrihom a Nadácia Budúcnosť 2000, je vyrovnanie urbanistických nerovností maďarskoslovenskej pohraničnej oblasti. Projekt sa musí realizovať na
oboch stranách rovnakým spôsobom, k čomu však Nadácia Budúcnosť 2000 nemá náležité finančné prostriedky. Vzhľadom na
finančnú situáciu nadácie sa Samospráva mesta Ostrihom –
v prípade úspešnosti projektu – rozhodla zabezpečiť, ako samoúčasť 4 milióny 750 tisíc forintov na realizáciu projektu na slovenskej strane.

Dalí v Ostrihome
29. júla dorazili do Rondely ostrihomského hradu originálne
diela Salvadora Dalího, ktoré si záujemcovia môžu pozrieť do
10. septembra. Viac ako sedemdesiat obrazov zbierky prišlo
z Bambergu, nemeckého partnerského mesta Ostrihomu a prepožičal ich tamojší súkromný zberateľ. Výstava je výnimočnou
epizódou ostrihomských letných podujatí. K zorganizovaniu finančne náročnej výstavy prispeli aj najväčšie firmy mesta, napr.
Suzuki, Tyco a WizzAir. Výstava je teda skutočne podujatím
mesta a Euroregiónu Ister-Granum. Dalího výstava je značným
medzníkom v histórii hradného múzea, ku ktorej v značnej miere prispelo aj mesto. Predpokladá sa, že stále veľkolepejší ostrihomský letný festival bude v budúcnosti spestrený podobné
hodnotnými podujatiami.
(Tlačové správy samosprávy mesta Ostrihom)

V Ankare sa postavil ostrihomský hrad

V hlavnom meste Turecka, v časti Ankara-Keciören postavili
nové kultúrne stredisko „Estergom Kalesi”, t.j. Ostrihomský
hrad. Tureckú verziu štylizovaného ostrihomského hradu stavali šesť rokov a bola to miliardová investícia. Centrum má päť
poschodí, sú v ňom reštaurácie, bazáre, a plánujú tu otvoriť Etnografické múzeum pamiatok tureckého sveta, kde má byť vystavená aj niekdajšia turecká zástava ostrihomského hradu. Ceremónie slávnostného odovzdania sa zúčastnil aj turecký premiér Erdogan a viacerí členovia vlády. Udalosť má veľký význam
aj pre Ostrihom, veď najväčšie kultúrne centrum v tureckom
hlavnom meste ponesie prostredníctvom turistov správu o kráľovskom meste do celého sveta.
Premiér a primátor mesta potvrdili zvláštny význam Ostrihomu a hradu v tureckej kultúre. Centrum svoje pomenovanie Estergom Kalesi dostal po populárnej dobovej piesni – janičiarskeho pochodu.
Gál Kata (Hídlap, 1.jún 2005)
(Preklad: Ági)
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Az oktatási tárca tanácsadó szerve
nem támogatja a párkányi főiskolát
Az akkreditációs bizottság elutasította Ondrej
Mokošnak, a párkányi Magán Kereskedelmi Akadémia
igazgatójának kérelmét, amelyet a Columba Magánegyetem létrehozására nyújtott be.
Az oktatási tárca tanácsadói szerve elutasító magatartását
azzal indokolta, hogy a kérelemben vázolt párkányi főiskola nem garantálja az oktatás személyi feltételeit. Kifogásolta a tervezett oktatók számát és annak a véleményének
adott hangot, hogy az újonnan létrehozandó intézmény
nem tudná biztosítani a tantárgyak oktatásának. ill. kívánt
színvonalát megfelelő számú professzorral és docenssel.
Ondrej Mokoš szerint a bizottság tagjainak félelme megalapozatlan és csak ürügyül szolgál a kérelem elutasítására. Az
általa kezdeményezett magánfőiskola vállalatmenedzsment
tanulmányi szakon nyújtott volna felsőfokú alapképzést. A
diákok baccalaureatus (bakalár = első tudományos fokozat)
titulussal végeztek volna. Szeptemberben 60 diákkal, egyegy professzorral és docenssel, valamint több mérnöki diplomával rendelkező pedagógussal kezdték volna a tanévet.
Az igazgató csalódottan közölte, hogy ebből már nyilván
nem lesz semmi, hisz az oktatási tárca és a kormány tanácsadó szerve véleménye alapján a kormány nyilván elutasítja
kérelmét. Úgy véli, hogy az akkreditációs bizottság elutasító magatartásának hátterében valami más húzódik. A bizottság tagjai zömében állami egyetemek professzorai és elképzelhető, hogy tartanak a versenyhelyzettől. Emellett elismerte, hogy Szlovákia számos nagyobb városában létezik
vállaltmenedzsment képzés, és ez a tény, valamint a kis lé-

lekszámú Párkány is közrejátszhatott döntésükben. Egyébként Szlovákia még teljesen nem érett meg ilyen magániskolák létrehozására (összesen öt magánegyetem működik
Szlovákiában). A kormány eddig többnyire csak a külföldi
felsőoktatási intézmények kihelyezett tagozatainak működését támogatta. Ezért megfontolandó, hogy 2006-ra esetleg ilyen kihelyezett tagozatban kellene gondolkodni – fogalmazott Ondrej Mokoš. A Columba Magánegyetemnek
(tekintettel az alapképzésre valójában főiskoláról volna szó
– a szerző megj.) a Magán Kereskedelmi Akadémia épülete
adott volna otthont és a működéséhez szükséges pénzt elsősorban állami támogatásból, tandíjakból és vállalkozói tevékenységből teremtették volna elő. Ondrej Mokoš fontosnak
tartja ilyen oktatási intézmény létrehozását, mert Párkányban és környékén lenne igény vállalatmenedzsment képzésre. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a tovább tanulni vágyó diákok helyben szerezhetnék meg a szükséges ismereteket, és tudásszomjuk kielégítése céljából nem kellene
nekik több tucat kilométert utazniuk. Különben a távolabbról érkező érdeklődők fogadását is meg tudnák oldani, hisz
a szakmunkásképző kollégiuma nincs teljesen kihasználva.
Az igazgató elárulta, hogy bár az idei próbálkozása zátonyra futott, jövőre viszont ismét megpróbálja elképzelését
megvalósítani (Diószegen csupán négyéves próbálkozás
után sikerült egy ilyen kezdeményezés). Egyrészt további,
még vonzóbb tanulmányi szak megnyitását tervezi, másrészt
előreláthatóan az ideinél nagyobb létszámú oktatógárdával
áll majd az akkreditációs bizottság elé.
-O-

Poradný orgán ministerstva školstva
nepodporuje vysokú školu v Štúrove
Akreditačná komisia odmietla žiadosť Ondreja Mokoša, riaditeľa Súkromnej obchodnej akadémie v Štúrove, o
založenie Súkromnej univerzity Columba.
Poradný orgán ministerstva školstva odôvodnil svoje zamietavé stanovisko tým, že v žiadosti uvedená štúrovská
vysoká škola negarantuje personálne podmienky výučby.
Vytýkala počet plánovaných pedagógov a vyslovila svoj
názor, že plánovaným počtom profesorov a docentov nedokáže zabezpečiť výučbu jednotlivých predmetov na požadovanej úrovni. Podľa Ondreja Mokoša sú obavy komisie neopodstatnené a sú len zámienkou na odmietnutie žiadosti. Ním iniciovaná súkromná vysoká škola by poskytovala vzdelanie v oblasti podnikového manažmentu. Študenti by získali titul bakalára. V septembri mali začať
školský rok so 60 študentmi, jedným profesorom a docentom, respektíve pedagógmi s viacerými inžinierskymi diplomami. Riaditeľ s ľútosťou oznámil, že z toho už asi nebude nič, veď na základe stanoviska poradného orgánu ministerstva školstva vláda pravdepodobne odmietne žiadosť. Myslí si, že v pozadí negatívneho postoja akreditačnej komisie je niečo iné. Členmi komisie sú väčšinou profesori štátnych univerzít a možno majú obavy z konkurencie. Popritom uznal, že vo viacerých väčších mestách Slovenska existuje štúdium podnikového manažmentu, a svoju úlohu zohralo aj Štúrovo, mesto s nízkym počtom obyvateľov. Mimochodom Slovensko ešte nedozrelo na zriade-

nie takýchto súkromných univerzít (na Slovensku existuje
len päť takýchto inštitúcií). Vláda zatiaľ podporila len vysunuté študijné sekcie zahraničných univerzít. Preto je na
zamyslenie, že v roku 2006 treba uvažovať o takejto vysunutej sekcii – povedal Ondrej Mokoš. Súkromná univerzita Columba (vzhľadom na základnú výučbu sa jedná v
skutočnosti o vysokú školu – pozn. autora) by bola umiestnená v budove Súkromnej obchodnej akadémie a finančné prostriedky na jej prevádzkovanie by boli zabezpečené
zo štátnych zdrojov, študijných poplatkov a podnikateľskej činnosti.
Ondrej Mokoš považuje zriadenie takéhoto školského
zariadenia za dôležité, lebo v Štúrove a na jeho okolí je
záujem o štúdium podnikového manažmentu. Nie je zanedbateľné, že študenti, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium, by mohli získať náležité vedomosti tu, a nemuseli by
cestovať niekoľko tuctov kilometrov. Okrem toho vedeli
by prijať aj študentov z väčších vzdialeností, veď internát
odborného učilišťa nie je úplne využitý. Riaditeľ prezradil,
že sa hoci tohoročný pokus nevydaril, na budúci rok sa
opäť pokúsi zrealizovať svoju predstavu (v Sládkovičove sa
podobný zámer podarilo uskutočniť až po štyroch rokoch).
Jednak plánuje otvoriť preferovanejší odbor, na druhej
strane príde pred akreditačnú komisiu s väčším počtom
pedagogických pracovníkov.
-O(Preklad: Ági)
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Trestné oznámenie na predsedu krajskej samosprávy
Skupina poslancov krajskej samosprávy podala trestné oznámenie na Milana Belicu, predsedu Nitrianskej krajskej samosprávy. Dôvod: spomínaní poslanci sú toho názoru, že Milan
Belica zneužíva svoju právomoc, nakoľko zabraňuje výkonu už
schválených uznesení. Na dôvody trestného oznámenia sme sa
opýtali Ivána Farkasa, poslanca parlamentu a krajského poslanca, predsedu nitrianskej Krajskej rady SMK.
– Čo viedlo k tomuto nezvyčajnému kroku?
– Milan Belica sa rád vyjadruje tak, že nepodpísal už 80 uznesení, ktoré krajské plénum schválilo už po druhýkrát, lebo
takpovediac nesúhlasí s ich obsahom, čím zabraňuje ich výkonu. Sme presvedčení, že v tomto prípade predseda kraja nekoná
v súlade so zákonom o krajských samosprávach, preto takmer
polovica 52 krajských poslancov – nielen zástupcovia SMK, ale
aj nezávislí poslanci i predstavitelia iných strán – podpísala spomínané trestné oznámenie. Dôvod nezvyčajného kroku je tiež
nezvyčajný, veď spomedzi 2900 starostov a ôsmich predsedov
krajských samospráv siahol po takýchto obštrukciách v podstate len Milan Belica. Zákon o krajských samosprávach presne vymedzuje právomoci jednotlivých orgánov. Podľa toho, ak zastupiteľstvo krajskej samosprávy kvalifikovanou väčšinou opätovne schváli predsedom vetované uznesenie, potom predseda nemôže urobiť nič iné, iba ho vykonať.
– Predseda kraja obviňuje poslancov s tým, že vyrábajú kauzu do kampane...
– Novembrové voľby a kampaň s tým nemajú nič spoločné.
Jednoducho poslanci už majú dosť zo sústavného porušovania
zákona. V zmysle zákona č. 302/2001 (§ 16, ods. 6) o vyšších

územných celkoch (krajoch) krajský predseda nemá právo na to,
aby nepodpísal uznesenia schválené po druhýkrát kvalifikovanou väčšinou poslancov, resp. na to, aby bránil výkonu uznesenia. Preto krajskí poslanci žiadali o začatie súdneho konania vo
veci zneužitia právomoci.
– Milan Belica argumentuje tým, že uznesenia po opätovnom schválení automaticky nadobúdajú účinnosť, a preto nie
je potrebný jeho podpis...
– Pán Belica má možno v tom pravdu, že ním vetované, ale
krajskými poslancami opäť schválené uznesenia sú platné aj bez
jeho podpisu, ale v tomto volebnom období sa zrodili aj také uznesenia, ktorých organickou súčasťou sú zmluvy a dodatky, ktorých výkonu týmto taktiež zabraňuje. Totiž nepodpísal ani tieto zmluvy a svoju obštrukciu sa ani nepokúsil odôvodniť racionálnymi argumentmi.
– Nedávno medzi primátorom mesta Štúrovo, Jánom Oravcom a poslancami mestského zastupiteľstva otvoril právny
spor, a v súvislosti s tým primátor – vo veci uznesení týkajúcich sa Vadašu – postupoval podobne ako Milan Belica. Nepodpísal už po druhýkrát prijaté uznesenia zastupiteľstva...
– Na obecné zastupiteľstvá sa vzťahuje zákon č. 369/1990 Zz.
Podľa §13, ods. 6 tohto zákona primátor má právo vetovať uznesenie mestského zastupiteľstva. Ak však zastupiteľstvo v priebehu dvoch mesiacov aj po druhýkrát schváli uznesenie kvalifikovanou väčšinou, v zmysle §13, ods. 8 spomínaného zákona
uznesenie nadobúda účinnosť, a primátor je povinný ho vykonať. V prípade ak by zabránil výkonu uznesenia, konal by protizákonne.
Oravetz F. (Preklad: Ági)

Feljelentették a megye elnökét
Sajtóhírek szerint a megyei önkormányzat képviselőinek
egy csoportja feljelentette Milan Belicát, a Nyitrai Kerületi
Önkormányzat elnökét. A feljelentés oka: a megyei önkormányzat említett képviselői úgy vélik, hogy Milan Belica viszszaél hatáskörével, mert akadályozza a megyei közgyűlés által jóváhagyott határozatok végrehajtását. Farkas Iván parlamenti és megyei képviselőt, az MKP Nyitrai Kerületi Tanácsának elnökét kérdeztük a feljelentést kiváltó okokról.
– Mi vezetett ehhez a szokatlan lépéshez?
– Milan Belica szívesen nyilatkozik úgy, hogy a megyei közgyűlés által másodízben elfogadott mintegy 80 határozatot
nem írta alá, mert úgymond nem ért egyet tartalmukkal, s ezzel hátráltatja azok kivitelezését. Meggyőződésünk, hogy e téren a megye elnöke a megyékről szóló törvénnyel összeegyeztethetetlen módon járt el és ezért az 52 Nyitra megyei képviselő mintegy fele – nemcsak az MKP, hanem függetlenek és a
többi pártok színeiben mandátumot szerző képviselők is – aláírták a feljelentést tartalmazó beadványt. A rendhagyó lépést
kiváltó ok szintén rendhagyó, hisz a kb. 2900 polgármester és
a nyolc megyei önkormányzat elnöke közül tulajdonképpen
egyedül Milan Belica folyamodott ilyen obstrukcióhoz. A megyékről szóló törvény ugyanis pontosan meghatározza az önkormányzat egyes szerveinek hatásköreit. Ezen rendelkezés
alapján amennyiben a képviselőtestület minősített többséggel
újra elfogadja az elnök által megvétózott határozatot, az elnök nem tehet mást, mint végrehajtja azt.
– A megyefőnök kampányfogással vádolja a képviselőket…
– Ehhez semmi köze a novemberben esedékes megyei választásoknak és a kampánynak. Egyszerűen a képviselők megelégelték a folyamatosan elkövetett törvénysértéseket. A magasabb szintű területi egységek (kerületek) önkormányzatairól
szóló 302/2001. számú törvény (16§, 6. bekezdés) értelmében

a megyefőnöknek nincs joga ahhoz, hogy ne írja alá a testület
által minősített többséggel másodszor is megerősített határozatot, illetve ahhoz, hogy akadályozza a határozat végrehajtását. Ezért a megyei képviselők hivatali jogkörrel történő viszszaélés címén kérték ellene a bírósági eljárás megindítását.
– Milan Belica azzal érvel, hogy a határozatok másodszori
megerősítése után ezek automatikusan hatályba lépnek és
nincs szükség az ő aláírására…
– Belica úrnak abban talán még igaza is lehet, hogy az általa megvétózott, de a megyei képviselőtestület által ismét jóváhagyott határozatok életbe léphetnek az ő szignója nélkül is,
csakhogy ebben a választási ciklusban számos olyan határozat
is született, amelyeknek szerves részét képezik a különböző
szerződések és függelékek, és ily módon ezek végrehajtását is
akadályozta. Tudniillik a szerződéseket sem írta alá és obstrukciós magatartását észérvekkel meg sem próbálta indokolni.
– A közelmúltban Ján Oravec Párkány polgármestere és a
párkányi képviselőtestület között is felmerült egy jogértelmezési vita és ennek kapcsán a polgármester Belicához hasonlóan járt el a Vadassal kapcsolatos határozatok esetében, s nem
írta alá az önkormányzat által másodszor is megerősített határozatokat...
– A helyi önkormányzatokra a 369/1990-es községi rendezésről szóló törvény vonatkozik. Eszerint (13§, 6. bekezdés) a
polgármesternek jogában áll megvétózni a testület által hozott
határozatot. Azonban, ha a képviselőtestület két hónapon belül minősített többséggel másodszor is megerősíti, ezt követően hatályba lép és az említett törvény értelmében (13§, 8. bekezdés) a polgármesternek kötelessége azt végrehajtani. A határozat végrehajtásának akadályozása esetén a polgármester
értelemszerűen törvényt sértene.
Oravetz Ferenc
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1. – Ismeretlen tettesek ellopták a sétáló utcát építő cég munkagépeinek egy részét. Az okozott összkár 380 000 korona.
– Betörtek a keményítőgyár melletti Husqvarna szaküzletbe is,
ahonnan 10 db motorfűrészt és 7 db sövényvágót tulajdonítottak el.
– Gyermeknap a Vadas termálfürdő területén, a VMK hagyományos rendezvénye.
3. – Mazsorett-fesztivál a VMK nagytermében.
– A XXX. Duna Menti Tavasz ifjúsági színjátszó és bábos fesztiválon a Kuckó bábcsoport nívódíjat kapott.
5. – Komárom – Párkány 2:1 (0:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
7. – A Stilla Pectus kamarakórus hangversenye a római katolikus templomban.
8. – Megnyílt a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola rajztagozatos növendékeinek munkáiból összeállított kiállítás a városi galériában.
10. – Az Ady Endre Alapiskola Kuckó bábcsoportja rendezésében került
sor a VMK nagytermében a VI. Kuckó Fesztiválra. Közreműködő
bábcsoportok: Mesejátszók (Budapest), Pinokkió (Érsekújvár), Bors
(Muzsla) és a hazai Kuckó. A fesztivált a Ghymes együttes koncertje zárta.
– A Zsellérparton megkezdte háromnapos vendégszereplését a budapesti Hungária Cirkusz.
12. – Párkány – Vráble 1:0 (1:0) – a labdarúgó liga Nyugat-szlovákiai
csoportjának zárófordulójában. Csapatunk a 6. helyen fejezte be a
bajnokságot.
14. – „Tengernyi könnynél többet ér egy cseppnyi tett” – Jónás Csaba
és Tarics Péter előadóestje a Thermál Szálló konferenciatermében.
A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás Balassi Klubjának rendezvénye.
15. – „Új rejtélyek” – Monique Besten(NL)hídőr instalációjának megnyitása a városi múzeumban.
18. – Močenok – Párkány 3:1 (2:0) – a Nyugat-szlovákiai Labdarúgó
Szövetség kupájának döntőjében, amelyet Tardoskedden játszottak.
20. – A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola diákjainak munkáiból nyílt
kiállítás a városi galériában.
24. – Előző éjszaka valaki berúgta a római katolikus templom főbejáratának ajtaját.
– A Limes Anavum Polgári Társulás tanácskozása Kéménden.
25. – III. Falunap Nánán. A műsorban szerepelt a Kisbojtár, az Ifjú
Szivek és a Trapéz.
– A Szivárvány kórus Ógyallán vendégszerepelt.
26. – XXXI. Ipolyparti randevú Szalkán.
27. – A padlás – a Csemadok helyi szervezete színjátszó csoportjának
(Párkányi Színkör) bemutató előadása a VMK nagytermében.
29. – A városi galériában megnyílt Tamási Péter festményeinek kiállítása.
30. – A padlás – a Párkányi Színkör második előadása a VMK nagytermében.
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Stalo sa v júni
1. – Neznámi páchatelia odcudzili stroje a zariadenia firmy, ktorá realizuje výstavbu pešej zóny. Celková škoda sa odhadla na
380 000 Sk.
– Vlámali sa aj do predajne Husqvarna vedľa škrobárne, kde
odcudzili 10 ks motorových píl a 7 ks ďalších strojov.
– Deň detí na termálnom kúpalisku Vadaš. Tradičné podujatie
MsKS.
3. – Festival mažoretiek vo veľkej sále MsKS.
– Na XXX. Festivale detských divadelných a bábkových súborov (Dunamenti Tavasz) získal bábkový súbor Kuckó zvláštne
ocenenie poroty.
5. – Komárno – Štúrovo 2:1 (0:1) – majstrovský futbalový zápas.
7. – Koncert Komorného speváckeho zboru Stilla Pectus v rímsko-katolíckom kostole.
8. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava z prác výtvarného
odboru žiakov Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta.
10. – Bábkový súbor Kuckó usporiadal VI. bábkový festival Kuckó
vo veľkej sále MsKS. Festivalu sa zúčastnili súbory: Mesejátszók (Budapešť), Pinokkió (Nové Zámky), Bors (Mužla)
a Kuckó. Festival uzatvoril koncert hudobnej skupiny Ghymes.
– Na Želiarskom svahu začal trojdňové hosťovanie Cirkus
Hungária z Budapešti.
12. – Štúrovo – Vráble 1:0 (1:0) – v poslednom kole skupiny Západ III. futbalovej ligy. Naše mužstvo ukončilo súťaž na 6.
mieste.
14. – Večer poézie a prózy v konferenčnej sále Hotelu Thermal. Podujatie Balassiho Klubu.
15. – Nové záhady – inštalácia strážcu mosta Monique Besten
(NL) v Mestskom múzeu.
18. – Močenok – Štúrovo 3:1 vo finále pohára Západoslovenského
futbalového zväzu. Zápas sa odohral v Tvrdošovciach.
20. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava z prác žiakov Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta.
24. – V predchádzajúcu noc niekto rozbil zámok dverí na hlavnom
vchode rímsko-katolíckeho kostola.
– Porada Občianskeho združenia Limes Anavum v Kameníne.
25. – III. Obecný deň v Náne. V programe vystúpili: Kisbojtár, Ifjú Szivek a Trapéz.
– Spevokol MO Csemadoku Szivárvány vystupoval v Hurbanove.
26. – XXXI. Folklórny festival „Ipolyparti randevú” v Salke.
27. – Divadelný súbor MO Csemadoku uviedol musical: „A padlás” vo veľkej sále MsKS. Bola to dvadsiata premiéra súboru.
29. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava z malieb Pétera Tamásiho.
30. – Druhé predstavenie divadelného súboru MO Csemadoku vo
veľkej sále MsKS.

Júliusban történt

Stalo sa v júli

14. – Árhullám vonult le a Dunán. A folyó városunknál 550 cm-en tetőzött.
15. – Kikötött a Greenpeace vitorlása a kikötőben. A Fekete tengerig
tartó útjukon a természeti energiák felhasználására szeretnék felhívni a figyelmet.
15-17. – Vadas Music Fest – a komp melletti parkolón. Felléptek: a
California Distrikt, a Ladánybene 27, a Blokk, M-System, Hevesi
Tamás, Trapéz, Grassland, Senzus és a Rikkoň.
16. – Karván megnyílt a Párkányi Képzőművészkör tagjainak tárlata.
20. – A Városi galériában Lenka Neuhauserová festményeiből nyílt kiállítás.
25. – Szalkán több mint 100 gyermek részvételével megnyílt az egyhetes VI. Nemzetközi Ifjúsági Kézműves Tábor.
28. – Nyolcvannyolc darab akkumulátort szeretett volna átvinni a határon három magyar állampolgár. Mivel nem rendelkeztek a szükséges engedéllyel, eljárást indítottak ellenük.
29. – A Duna SE idén is megrendezte a hagyományos 24-órás Non
stop úszóversenyét.
30. – Falunap Bélán. A műsorban többek között közreműködött a
„Párkányi Színkör” sláger összeállításával.
31. – A Matador Púchov első ligás csapatában bemutatkozott a Párkányból igazolt Saláta József az Artmedia Bratislava elleni találkozón.
(p.j.)

14. – Povodňová vlna na Dunaji kulminovala na 550 cm.
15. – V prístave zakotvila plachetnica hnutia Greenpeace. Svojou
plavbou chcú upozorniť na lepšie využitie prírodných energií.
15-17. – Vadaš Music Fest na parkovisku pri kompe. Účinkovali
skupiny: California District, Ladánybene 27, Blokk, M-System, Hevesi Tamás, Trapéz, Grassland, Senzus a Rikkoň.
16. – V Kravanoch bola otvorená výstava z diel Štúrovského výtvarného krúžku.
20. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava z malieb Lenky Neuhauserovej.
25. – V Salke, za účasti viac ako 100 detí bol otvorený VI. Medzinárodný detský tábor ručných remesiel.
28. – Traja maďarskí občania chceli previesť cez hranice osemdesiatosem akumulátorov. Keďže nemali potrebné povolenia, bolo
proti nim zahájené konanie.
29. – TJ Dunaj aj v tomto roku usporiadala tradičné 24-hodinové
Non-stop plávanie.
30. – Deň obce v Belej. V programe medzi inými účinkovali divadelníci MO Csemadoku s pásmom populárnych melódií.
31. – V prvoligovom mužstve Matadoru Púchov nastúpil na majstrovský zápas proti Artmedii Bratislava Jozef Saláta odchovanec Juhcelpapu.
(p.j.)
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Az önkormányzat hírei
Párkány város képviselőtestülete 2005. július 7-i ülésén:
– elutasította a Fő utcán működő vállalkozók egy csoportjának
azon kérelmét, amelyben indítványozzák, hogy 20 tonna súlyú –
ellátást biztosító – gépjárművek is behajthassanak a sétálóutcára.
– jóváhagyta a 4/2005 sz. – a sétálóutcáról szóló – rendeletét.
A rendelet az üzletek ellátásának időpontját egységesen egész évben az 5.00 órától 14.00 óráig terjedő időszakban jelöli meg.
Vasár- és ünnepnapokon viszont az ellátást szünetelni rendeli. Az
ellátást biztosító gépjárművek súlya pedig nem haladhatja meg a
7 tonnát.
– jóváhagyta a 4/2005 sz. – a közterületek használatáért (parkolás) szedett adó feltételeit szabályozó – rendeletét, amely 2005.
augusztus 1-én lépett hatályba. Egyben jóváhagyta a parkolási
rendet szabályozó rendtartást (lásd a 35. oldalon).
– jóváhagyta 20 millió korona rövid lejáratú hitel felvételét a lakáskezelő vállalat számára az OTP banktól, amelyet a Laktanya
utcai 38 lakás felújítására fordíthat a cég.
– tudomásul vette a helyi tömegközlekedés biztosításáról szóló
előterjesztést. Eszerint az év második felében is a SAD végzi majd
a feladatot, s a hosszú távú rendezés érdekében közbeszerzési pályázat lesz kiírva a szolgáltatás biztosítására.
– jóváhagyta egy – a nánai vasúti töltés melletti – 13292 m2 telek árverés útján való értékesítését, melynek kikiáltási árát szakértő állapítja meg.
– jóváhagyta a Comenius u. 1, ill. a Petőfi u. 714 alatti üzlethelységek bérbeadásra való meghirdetését
– jóváhagyta a városi diákparlament létrehozását
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális, művelődési és sport alapból az alábbi kérelmezők számára:
– Mozgássérültek szervezete – rehabilitációs programra –
2.000,-Sk.

– Mozgássérültek szervezete – vetélkedőkre
2.000,-Sk.
– Szlovák turisztikai klub – átmeneti kajaktábor költségeire –
5.000,-Sk
– Római katolikus lelkészi hivatal – nyári tábor költségeire –
6.000,-Sk
– Stilla pectus kórus- XIII. Kodály Napok részvételi költségeire
7.000,-Sk
– Gyermekeinkért, iskolánkért társulás – a Fizika éve rendezvényeire –
15.000,-Sk
– Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola szülői tanácsa – nyári képzőművészeti gyermektáborra
8.000,-Sk
– Kisbojtár gyermektánccsoport – partnerségi napok programjára –
15.000,-Sk
– Szent Imre Egyházi Óvoda – 10. jubileumi ünnepség programjaira –
15.000.- Sk
– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy írásban szólítsa fel a
Servis TV-Video céget, a 2002. szeptember 25-én aláírt szerződésben vállalt azon kötelezettsége haladéktalan teljesítésére, hogy
az egész város területén biztosítja a városi TV-adás vételi lehetőségét.
– jóváhagyta a vajdasági (Szerbia) Törökbecse várossal való
kapcsolatfelvételt, amely partneri együttműködés lehetőségét keresi városunkkal
– jóváhagyta a párkányi és szőgyéni oktatási hivatal összevonására tett javaslatot
– megerősítette a város statútumának, ill. a képviselőtestület tanácskozási rendjének módosítását tartalmazó – 2005. június 23án elfogadott határozatait, amelyek végrehajtását a polgármester
megvétózta. A megerősített határozatokat a polgármester – a törvény által megszabott időben ezúttal sem írta alá.

Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 7. júla 2005:
– zamietlo žiadosť zástupcov skupiny podnikateľov – pôsobiacich na Hlavnej ulici – na zvýšenie maximálnej celkovej hmotnosti vozidiel – vykonávajúcich zásobovanie – na 20 t.
– schválilo VZN mesta č. 4/2005 o pešej zóne. Nariadenie pre
potreby zásobovania určuje celoročne jednotný časový interval od
05.00 hod., do 14.00 hod., okrem nedieľ a dní štátnych sviatkov,
kedy zásobovanie podnikateľských objektov cez pešiu zónu nie je
povolené. Pritom vozidlá vykonávajúce zásobovanie môžu mať
celkovú hmotnosť do 7 ton.
– schválilo VZN mesta č. 5/2005, o podmienkach určovania
a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva (parkovania)
s účinnosťou od 1.8.2005. Zároveň schválilo Prevádzkový poriadok parkovísk mesta Štúrovo (viď. stranu 35).
– schválilo prijatie krátkodobého bankového úveru vo výške 20
mil. Sk pre bytový podnik, na rekonštrukciu stavby 38 bytových
jednotiek na Kasárenskej ulici od OTP Banka Slovensko.
– zobralo na vedomie správu o zabezpečení výkonu mestskej
hromadnej dopravy. Podľa toho MHD bude zabezpečovať aj
v druhom polroku 2005 SAD, a v záujme dlhodobého riešenia sa
vypíše verejné obstarávanie.
– schválilo zaradenie majetku mesta, pozemok pri Nánanskej
železnici – o výmere 13292 m2 – do zoznamu majetku mesta určeného na predaj formou dražby – za výkričnú cenu určenú znalcom.
– schválilo zaradenie obchodných miestností na ulici Komenského 1 a na ul. Petőfiho č. 714 do zoznamu majetku mesta určeného na prenájom.
– schválilo vytvorenie Študentského parlamentu mesta Štúrovo.
– schválilo pridelenie finančného príspevku z mestského fondu
kultúry, vzdelávania a športu pre nasledovných žiadateľov:

– ZO Zväzu telesne postihnutých – na „Rekondično-rehabilitačný pobyt” –
2.000,-Sk
– ZO Zväzu telesne postihnutých na „Kvízové posedenie” –
2.000,-Sk
– Klub slovenských turistov na „Prechodný veslársky tábor TID
Štúrovo” –
5.000,-Sk
– Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Štúrovo – na „Letný detský
tábor 2005” –
6.000,-Sk
– Spevácky zbor Stilla pectus – na projekt „XIII. Kodályove dni
– Galanta” –
7.000,-Sk
– Občianske združenie „Pre naše deti pre našu školu” – na projekt „Roku fyziky” –
15.000,-Sk
– Rodičovské združenie pri ZUŠ Ferenca Liszta – na projekt
„Štúrovský letný výtvarný tábor” –
8.000,-Sk
– Detský folklórny súbor Kisbojtár – na projekt „Družobné dni
2005” –
15.000,-Sk
– Cirkevná materská škola Sv. Imricha – na projekt „10. výročie zriadenia CMŠ” –
15.000,-Sk
– uložilo MsÚ písomne vyzvať firmu Servis TV-Video, aby bezodkladne pristúpil k splneniu zmluvných podmienok stanovených v zmluve zo dňa 25.9.2002. Jedná sa o zabezpečenie terestriálneho vysielania programu mestskej televízie, ktoré dodnes nie je
realizované.
– schválilo nadviazanie kontaktu s mestom Novi Bečej, nachádzajúcej sa vo Vojvodine (Srbsko), ktorá prejavila záujem o budovanie družobných kontaktov.
– schválilo zlúčenie školských úradov Štúrovo a Svodín.
– potvrdilo vlastné uznesenia prijaté dňa 23.6.2005 vo veci
zmeny Štatútu mesta, resp. rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva – ktorých výkon primátor pozastavil. Uznesenie primátor mesta opakovane nepodpísal v zákone stanovenej lehote.
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Sikeres nyarat zártak a karatésok
Az edzőtáborozások szezonja a tanév végén indult be. Az első nagy megmérettetés
Hollandiában várt ránk július 2-6 között.
Itt zajlik évente az Európai Kyokushin Karate Szövetség nemzetközi edzőtábora,
ahol összegyűlnek a kontinens legmagasabb szintű mesterei. Ebben a táborban lehetőség van magasabb szintű övvizsgákra
is, amit, mint a párkányi klub edzője ki is
használtam – itt nyílt mód arra, hogy 3.
danra vizsgázzak. A hosszú, mintegy 1400
km-es útnak Rácz Évával vágtam neki, aki
szintén feketeöves karatés. Hollandiában
öt kemény nap várt ránk napi négy edzéssel. Az intenzitásáról csak annyit, hogy az
edzések között csak ettünk és aludtunk. Az
övvizsga technikai részét már az első nap
lebonyolították, ami elég szokatlan volt
számunkra. Több mint két órán keresztül
folyamatosan mutattuk be a karate ütéseit
és rúgásait. Másnap délután töréstechnikai
vizsga volt, ahol ütésekkel és rúgásokkal
kellett deszkákat törni, miközben sokan ki-

sebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek. Az
utolsó előtti napon jött a tábor fénypontja,
a vizsgaküzdelem, azaz „a nagy verés”. Itt

két órán keresztül megállás nélkül kellett
küzdeni pihent ellenfelekkel. Maradandó
sérülések nélkül úsztam meg a vizsgát, így
a visszautazásunk nem forgott veszélyben.
Rövid pihenő után július 20-án indultunk a
következő edzőtáborba, a lengyelországi
Krakkóba. Itt Rácz Éva vizsgázott 2. dan
övfokozatra. A tábor forgatókönyve hasonló volt, mint Hollandiában. A különbség csak annyi, hogy ízelítőt kaphattunk
egy karate világbajnok, a brazil Francisco
Filho tudásából. Augusztusban ismét egy
hetet töltöttünk a bősi edzőtáborban. Ez a
Szlovák Kyokushin Karate Szövetség nyári
edzőtábora volt, amely mintegy hetven
résztvevővel zajlott. Ebben a táborban,
mint instruktorok vettünk részt. Az utolsó
napon sokan sikeres övvizsgát tettek, így
elmondhatjuk, hogy az idei szezon jól végződött. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a szeptemberi tagfelvételre.
Rácz Norbert,
a párkányi Kyokushin Karate Klub edzője

Úspešné leto karatistov
Koncom školského roka sa začala sezóna letných sústredení. Prvá veľká skúška
nás čakala na letnom sústredení v Holandsku v dňoch 2-6. júla. Bol to medzinárodný letný tábor Európskeho Zväzu
Kyokushin Karate. Každoročne sa tu zídu
karatisti z celej Európy a špičkoví inštruktori s najvyššími technickými stupňami. Ako tréner štúrovského karate klubu som sa prihlásil na páskovanie (jediná
možnosť v Európe absolvovať skúšku na
3. dan). 1400 kilometrovú cestu sme absolvovali spolu s Evou Ráczovou, ktorá
má tiež čierny pás. V Holandsku nás čakalo päť náročných dní. O intenzite len

toľko, že medzi tréningami sme iba jedli
a spali. Technická časť páskovania prebehla hneď prvý deň, čo bolo dosť nezvyčajné. Vyše dve hodiny sme plynule precvičovali všetky techniky karate. Druhý
deň poobede sme museli predviesť prerážacie techniky, niektorí sa pritom aj zranili. Zlatým klincom programu bolo zápasenie s oddýchnutými súpermi. Našťastie som skúšku zvládol bez vážnejších zranení, takže naša spiatočná cesta nebola
ohrozená.
Po krátkom odpočinku sme dňa 20. júla vyrazili do poľského Krakova. Tento
krát Eva Ráczová spravila skúšku na 2.

dan. Scenár tábora bol rovnaký ako
v Holandsku. Perličkou sústredenia boli
tréningy s majstrom sveta s Franciscom
Filhom z Brazílie.
V auguste sme týždeň strávili v Gabčíkove, kde prebiehalo letné sústredenie
Slovenského Zväzu Kyokushin Karate so
70 účastníkmi. Pricestovali sme tam, ako
hlavní inštruktori. V posledný deň väčšina účastníkov zvládla náročné páskovanie, a tým sme ukončili úspešnú sezónu.
Srdečne očakávame každého záujemcu
o karate pri septembrovom nábore.
Rácz Norbert,
tréner štúrovského Klubu Kyokushin Karate

A Dunaj Sportegyesület életéből
A párkányi Dunaj Sportegyesület tevékenységének jó része a vízi sportokra és a turisztikára irányul. A Jozef Kužel vezette kajakkenu szakosztály hosszú évek óta remek feltételeket teremt a vízi
sportok szerelmeseinek, akik ki is használják a Duna nyújtotta lehetőségeket, de a Garam és Ipoly vize sem marad el a lehetőségek
terén. A szakosztály célja a gyermekek és ifjúságiak közül minél
több élsportolót felnevelni. Elmondhatjuk, hogy szlovákiai viszonylatban sportolóink sikeresek. Evezőseink Szlovákia 2004.
évi bajnokságán két ezüstérmet szereztek Tomáš Fischer és Takács Veronika révén, valamint három bronzot Tomáš Fischer és
Radim Kráľ révén. A szlovéniai Koperben megrendezett Ifjúsági
Európa Bajnokságon versenyzőink négy aranyat gyűjtöttek be –
mégpedig a Fischer- Kráľ kettős valamint Takács Veronika.
Eredményeiket nézve a fiatal úszók sem maradnak el. Ők a
szervezői a „Párkányi százasok” versenynek – ahol rajthoz áll a
nemzetközi élmezőny is. Legutóbb 262 versenyző váltotta egymást Csehország, Magyarország és Szlovénia 28 úszószakosztálya
képviseletében. A rendezők jelesre vizsgáztak. Az eredményekhez
nagyban hozzájárult a Vadas termálfürdő vezetése, Gyetven Miklós igazgató irányításával. Az úszószakosztály évente megrendezi
a „24 órás non-stop úszást”, amelyen tavaly 359 úszó összesen
51.400 méternyi távot úszott le.

Úszóink húsz versenyen vettek részt, amelyeken legjobb versenyzőink: Viktória Tóthová, Zuzka Szabóová, Klára Vevúrková,
Richard Tóth, Bálint Nothard rendszerint a mezőny első felében
végeztek. A sikerek mögött lelkes edzők, az úszósport igaz barátai állnak – persze a szülők és klubtársak lelkes támogatásával.
A gyalogturizmus és a kerékpártúrázók is felhasználják a helyi
adottságokat, főleg a kovácspataki hegyek, a magyarországi Rámszakadék, a Hegyfarok, az esztergomi Vaskapu adta lehetőségeket. A túrázók jelszava: „Rendkívüli szerencse a természet ölén
kellemesen eltöltött idő.” A vízi motorsportok kedvelői évente
több rendezvényt szerveznek a szakosztály fiataljai és pártfogói
részére. Örvendetes, hogy ezeket az akciókat a tagok családostól
látogatják, önköltségi áron és eközben alakul ki náluk a víz szeretete. A sporteszközöket és a csónakház berendezéseit ugyancsak
közösen tartják karban a szakosztály tagjai.
Egyesületünk jelentős pénzügyi gondokkal küzd. Valójában a
lelkes önkéntes támogatók nélkül már nem tudnánk fenntartani
magunkat.
Ezúton is köszönetet mondunk a Kappa Rt. vezetőségének, valamint a Vadas termálfürdőnek, továbbá Párkány városának,
azért az önzetlen segítségért, amit egyesületünknek nyújtanak.
-chr- (Ford: Lukács Zsigmond)
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Zo života TJ Dunaj
Telovýchovná jednota Dunaj zastrešuje hlavne vodné športy a aktivity súvisiace s turistikou. Oddiel kanoistiky na čele
s jeho dlhoročným trénerom a športovým pedagógom Jozefom
Kuželom vytvára dobré možnosti na uspokojenie rekreačných
záujmov vodákov na prírodných danostiach, ktoré ponúka
Dunaj, Hron a Ipeľ. Hlavným cieľom je ale dosiahnuť výkonnostnú úroveň detí a mládeže a vychovať čo najviac športovcov na špičku v mládežníckom športe, kde sme v rámci Slovenska celkom úspešní. Rýchlostní kanoisti v roku 2004 získali na Majstrovstvách SR dve strieborné medaile (Tomáš Fischer a Veronika Takácsová) a tri bronzové (Fischer a Radim
Kráľ). Na ME kadetov v Kopri (Slovinsko) získali naši pretekári štyri zlaté medaile (dvojica chlapcov Fischer – Kráľ a Takácsová).
Ani mladí plavci sa nemajú prečo hanbiť. Sú organizátormi
„Štúrovských stoviek”, významných pretekov v rámci Slovenska s medzinárodnou účasťou. Oddiel zvládol súťaž na vysokej organizačnej úrovni, čo nie je maličkosť, keď sa jej zúčastnilo 362 pretekárov z 28 oddielov Česka, Maďarska a Slovinska. Treba tu vyzdvihnúť obrovskú pomoc zo strany TK Vadaš, na čele s Ing. Mikulášom Gyetvenom, ktorý nám poskytuje všemožnú podporu nielen pri pretekoch, ale počas celého
roka, za čo vyslovujeme úprimné poďakovanie.
Oddiel plávania úspešne usporiada každoročne „Non-stop
plávanie 24 hodín”, ktoré sa napriek zlému počasiu taktiež
vydarilo, veď sa preplávalo 51 400 metrov za účasti 359 plavcov. Plavci oddielu sa zúčastnili dvadsiatich pretekov. V prvej
polovici štartovného poľa sa pravidelne umiestňovali najús-

pešnejšie pretekári oddielu Viktória Tóthová, Zuzka Szabóová, Klára Vevúrková, Richard Tóth, Bálint Nothard. Celá činnosť aj v tomto oddieli je na bremenách dobrovoľných trénerov, rodičov a priateľov plávania.
Aj turistika sa vyznačuje využívaním blízkeho okolia na pešie a cyklotúry, ako sú Kováčovské kopce, priepasť Rám
a zimné prechody Hegyfarkom, Cyklookruh Kamenín a k rieke Ipeľ, ako aj výstup na Vaskapu v Ostrihome. Ich heslom je:
Nádherný pobyt v prírode je úžasné šťastie, ktoré si navzájom
dodávame.
K rekreačným športovcom patria vodní motoristi, ktorí každoročne starostlivo pripravujú všešportové akcie pre deti
a mládež – členov a priateľov oddielu. Na Deň detí zahájili
vodácku sezónu. Splavy, návštevy rôznych podujatí na vode
spolu s rodinnými príslušníkmi uskutočňujú pravidelne v prospech rozvoja a výchovy k zdravej životospráve, otužovaniu
a láske k vode. Vodáci svoju aktivitu vykonávajú na vlastné
náklady a zároveň vykonávajú opravy a údržbu spoločných
objektov v areáli. Telovýchovná jednota DUNAJ sa borí s finančnými ťažkosťami. Nebyť fanaticky oddaných trénerov,
cvičiteľov, funkcionárov z radov členov, ktorí bez honoráru
obetujú svoj voľný čas pre šport, už by sme zanikli.
I touto cestou vyslovujeme poďakovanie za nezištnú pomoc
zo strany KAPPA Štúrovo, a.s., ďalej Vadaš s.r.o, a v neposlednom rade Mestu Štúrovo, ďalej všetkým fyzickým osobám,
ktorí svojimi finančnými darmi podporili život športovej rodiny TJ Dunaj.
-RCH-

Transformácia detského domova
Štúrovský detský domov po rokoch fungovania internátnej
formy sa od konca minulého roka, presnejšie od 1. decembra
2005 preorientováva na novú formu a do nového šatstva. V
budove pri pobreží Dunaja bol od roku 1961 domov internátneho typu pre opustené a nechcené deti. Do zmeny výchovného systému pôsobilo tu päť riaditeľov, ktorí ťahali túto loď až do spomínanej transformácie a určite si zaslúžia
uznanie. Boli to: Jozef Mačák, Karol Bitter, Alfréd Sinka, Dr.
Anna Farkašová a Mgr. Julianna Hrmóová. Stav pedagógov
a personálu sa zvyšoval, kapacita detí sa postupne znižovala
z 55 detí na terajších 40 z dôvodu novelizácie Zákona o rodine. Terajší riaditeľ Ing. Ján Papšo (riaditeľom je od 1. júna
1999) samotnú zmenu a transformáciu odštartoval. Detský
domov od spomínaného dňa začína písať novú kapitolu výchovno-vzdelávacej práce, a to transformáciou na typ rodinného charakteru. Počas rekonštrukcie budovy, ktorá stála nemalé peniaze, a ktorú financoval Nitriansky UPSVaR, bolo
prechodným domovom našich detí rekreačné zariadenie v
Kamenici nad Hronom. Samotná transformácia je dlhodobým procesom nielen pre deti, ale aj pre samotný pedagogicko-výchovný personál. Hlavne pre nich je to zaťažkávacia
skúška. Zo skúseností z iných DD, ktorí túto formu výchovy
prevádzajú dlhšie obdobie, bude transformovanie prebiehať
cca 6-8 rokov, z dôvodu rediagnostikácie detí na iné sociálne a osobnostné hodnoty. Podstatou tohto snaženia je poukázať na fungovanie rodiny v bežných životných situáciách.
Táto úloha bude zo všetkých snáď najzložitejšia, nakoľko
hodnotový rebríček a potenciál je u nich na inej úrovni. Vo
výchovnom systéme sa aplikuje systém PRIDE, ktorý je založený na komunikácii podľa individuálneho prístupu a osobného osobnostného kontaktu vzdelávania a výchovy. Na získavanie informácií o nežiaducom vplyve drog a omamných
látok zohráva dôležitú úlohu komunikácia a preventívny
program s odborným personálom CPPS v Nových Zámkoch,

ktorý nás pravidelne navštevuje.
Transformácia bola rozložená do štyroch výchovných skupín – buniek (4 rodiny po 10 detí). Jedna zo skupín je špecifická – sú v nej chovanci s osobnostnými a psychickými
problémami nezlučiteľnými s fungovaním v „normálnej” rodine. Do každej bunky je zadelených päť vychovávateľov, z
toho tri na priamu pedagogickú činnosť (majú ukončené minimálne stredné pedagogické vzdelanie a do dvoch rokov po
nástupe musia začať so špeciálnym vzdelávaním) a dvaja pomocní, ktorých úlohou je práca počas nočných smien a materiálna starostlivosť o deti (nemusia mať pedagogické vzdelanie). Systém výchovy spočíva v klasickom fungovaní rodiny. Vychovávateľ spolu s deťmi chodí na nákupy, v každej
bunke sa perie, varí, žehlí, upratuje (každú sobotu sa robí
veľké upratovanie) a na všetkom sa podieľajú deti v bunke.
Najväčšou záľubou a nepochybným ťahákom výchovnej činnosti je varenie a práca v kuchyni. Treba povedať, že v žiadnej z výchovných úloh nie sú vážne problémy. Na čistote domova sa podieľajú deti radi. Niekedy je menší problém pri
veľkom upratovaní, no ten sa rieši na mieste bez možnosti
„odvolania sa”. Budíček je o 6.00 hod., aby bol čas i na poutieranie dlážky, odchod do školy a škôlky je o 7.30 hod., večierka najneskôr o 21.30 hod. Na izbách bývajú 2-3 deti.
Každý večer si musia preprať ponožky a spodné prádlo. Vzdelávacia stránka u väčšiny pokrivkáva, s niektorými vieme
nájsť recept na riešenie, ale u ostatných je motivácia nadobudnutia nových informácií na pomerne slabej úrovni.
K napísaniu tohto článku ma inšpiroval podnet ľudí z mesta, ktorí sa ma na túto formu výchovy pýtali. Držte nám palce, aby sa všetko dobré a nové obrátilo na generáciu, ktorá
nemá možnosť byť vychovávaná svojimi biologickými rodičmi, ale priestor na vytváranie kladných hodnôt a podporu
určite od výchovných pracovníkov má.
Mgr. Miroslav Chalmovský, zást. riaditeľa
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Svedomitá práca prináša zaslúžené ovocie
V živote každej školy sú maturity akýmsi „zúčtovaním” celoročnej, resp. štvorročnej práce žiaka, učiteľa, školy. Tohoročné maturity naviac boli „nové”, ktoré boli po prvýkrát uvedené do života.
Aj bežní občania, ale predovšetkým tí, ktorí mali v rodine maturanta, veľa počuli o novej maturite, o jej kladoch a nedostatkoch.
Vieme, veľmi dobre, že všetko nové sa ťažko uvádza do praxe, totiž človek si na istý postup, požiadavky zvykol, a preto si ťažko prijíma čosi nové. Pre študenta je však maturita vždy prvou skúškou
a práve študent dokáže ľahko zvládnuť to nové, veď aj staré maturity pozná iba z rozprávania učiteľov, resp. bývalých maturantov.
Viem, že každá skúška, pred ktorou stojíme, je ťažká, teda aj tohoročná maturitná skúška bola pre každého vážnou previerkou vedomostí.
Ale poďme ku konkrétnym výsledkom tohoročných maturít! Na
Súkromnej obchodnej akadémii v Štúrove maturovalo v štyroch
triedach /dve triedy štvorročného štúdia a dve triedy pomaturitného kvalifikačného štúdia/ 76 žiakov. Jednoznačne možno konštatovať, že nové maturity zvládli veľmi dobre. Samozrejme, ako na kaž-

dej škole, aj tu sa vyskytli nedostatky, slabšie odpovede. Ale s celkovými výsledkami môžu byť vyučujúci i študenti spokojní, veď
dokázali, že štvorročná systematická práca priniesla svoje ovocie.
Študenti si mohli vybrať A, resp. B úroveň vo všetkých predmetoch. Je naozaj chvályhodné, že všetci žiaci v triede s vyučovacím
jazykom slovenským si zo slovenského jazyka a literatúry zvolili
úroveň A /náročnejšia forma/ a podobne v triede s vyučovacím jazykom maďarským si z maďarského jazyka a literatúry zvolili úroveň A.
Najlepšie výsledky dosiahli študenti z cudzích jazykov, a to predovšetkým z anglického jazyka. Externú časť A úrovne zvládli na
62,54 % a písomnú časť internej časti zvládli na 87,5 %, a tak sa
zaradili medzi desať najúspešnejších stredných odborných škôl na
Slovensku.
Všetkým patrí vďaka za dobré výsledky: učiteľom i študentom.
A znovu sa osvedčila stará pravda, že len svedomitá práca prináša
zaslúžené ovocie.
Marta Lengyelfalusyová, bývalá učiteľka školy

Nyílt levél a párkányi képviselőkhöz
Tisztelt képviselők!
Országjáró utaim során többször átléptem Párkány város küszöbét. Első látogatásomkor – akkor még mint idegent – egy kedves,
rokonszenves határ-menti, Duna-menti kis városka fogadott. Csonka híddal, gyér forgalommal, Esztergom csodálatos sziluettjével.
Bár a Bazilika karnyújtásnyira volt, mégis szinte elérhetetlen. A látvány, a szemet, szívet melengető látvány így is mélyre beássa magát
az ember lelki kaptárába és csalogat, visszacsalogat. A Fő utcát övező földhözragadt házak a környékről bevásárolni ideutazók nyüzsgésével ugyan megrajzolták a városka jellegzetes képét, de egy maradandó látnivalót, visszahívó pontot hiába keresett az idetévedt
utazó. Pedig Párkányt sokan felkeresték, főleg nyáron. Az egyre
épülő, szépülő fürdő vonzereje mágnesként hat a pihenni, szórakozni vágyókra. A különböző medencék, más-más hőmérsékletű
vize és egyéb szolgáltatások mellett a város kínálata is fontos az
üdülők számára. A Fő utca napjainkban új köntösbe öltözik, sétáló
utcává változik mindannyiunk örömére. Néhányan már arra gondolnak, milyen is lehet egy korzó szobor nélkül. Talán mint egy hal
tó nélkül. Az pedig nemcsak furcsa, de egyszerűen nem él meg. A
szobor a tér szíve. Hívogat, csalogat. Nézz. Érints meg. Itt vagyok,
Neked, érted... A szobor fiatalok találkahelye. Egy monumentális
szobor Párkány szimbóluma is lehet. Meghatározza a főutca, a vá-

ros képét. Egy kis csoport elvetette a magot. Nagy János szobrászművész már el is készítette a makettet. A Fő utca újjáépítésekor
azonban ez még nem került a tervbe, így természetesen a költségvetés sem számol a többletkiadással, így a gondolat elfogadása után
a pénz előteremtése a meghatározó feladat. Ha a földbe tízmilliókat rakunk, a magasba emelkedő szobor eme igyekezetünk koronája lehetne. A pénzt elő lehet teremteni közadakozásból is. Alapítványokat, vállalkozókat lehet megszólítani. Az a fránya pénz nem lehet akadály. Legyen hát Párkányban egy monumentális lovas szobor egy történelmi személlyel – Sobieski lengyel királlyal a hátán.
Hiszek a megérzésekben. Már akkor, amikor először jártam ezen
a vidéken, úgy éreztem egyszer majd közöm lehet ehhez a régióhoz.
Hiszen szűkebb hazánk egyik legszebb tája. Fotóriporterként a vizuális táplálék is éltet, így aztán nem véletlen, hogy öreg napjaimra
ezen a környéken telepedtem le. Párkányt választottam fővárosomnak. Gyakran jövök ide. Már látom a Fő utca új arcát, Sobieski lovas szobrával. Én vagyok az, aki a számítógép képernyőjén elsőként
látta a monumentálissá nagyított makettet, az elképzelt helyén.
Mondhatom, jól néz ki. Tegyen meg mindenki a maga helyén mindent, hogy ez így legyen. Legyen szerencsénk. Találkozzunk a szobor leleplezésénél.
M. Nagy László

Rendezvényszervezés – amit meg kell tanulnunk
Ha beletekintünk a rendezvények történetébe, szembesülhetünk
azzal a ténnyel, hogy a közönség elvárása a szervező felé több száz,
akár több ezer éve mit sem változott. Egyszerűen tökéletességet vár
el tőlünk. Könnyű dolga volt vajon az ókorban, annak a római
„kollégának”, aki egy évben 182 napig szervezett ünnepségeket a
nép szórakoztatására? S hányan láttunk kosztümös, középkori filmeket, ahol elődünk, az udvarnok egy személyben volt felelős a
hatalmas pompával megrendezett királyi esküvők, lakomák, lovagi viadalok lebonyolításáért, melyek bizony nagyon szigorú szabályok szerint zajlottak. Munkájuk sikerét a nép, illetve a „megrendelő” – a hatalmi elit – jórészt a megrendezésük zökkenőmentessége szerint ítélte meg. Nálunk a rendezvényszervezés viszonylag
fiatal ágazatnak számít, mondhatnánk előttünk a jövő. Hiszen gondoljunk csak vissza a nem is olyan régi múltra. A nyolcvanas évekig, a Közép-kelet európai blokkban az események magvát a pártkongresszusok, politikai nagygyűlések adták, ahol sem minőségről,
sem gazdasági megfontolásról, de főleg kreativitásról nem beszélhettünk. Természetesen az azóta végbe menő politikai, gazdasági
változások a rendezvényeket is új megvilágításba helyezték. Ugrásszerűen megnőtt, illetve várhatóan megnő a rendezvények száma,

és azok típusa is megszaporodik. Értékké válik a minőség, az ötlet,
az egyediség. Minél több, átgondolt, jól lekommunikált eseményt
szervezünk a piac, a megrendelő, a közönség igénye is nő, tehát
egyre többet vár el tőlünk. A kihívásoknak csak úgy tudunk megfelelni, ha tudatosan, tanulással készülünk fel rá.
A RITE OKTATÁSI Stúdió szeptemberben indítja a Magyarországon is viszonylag újnak számító rendezvényszervező képzést. A
Szlovákiában is akkreditált tanfolyamnak a párkányi és a
dunaszerdahelyi gimnáziumok adnak otthont. A hallgatók az általános előkészítő ismeretek – a protokoll, az eseménymarketing,
gazdaságtan, gasztronómia – mellett a szakma gyakorlati fortélyait is elsajátíthatják, hiszen külföldről, és hazánkból is olyan szakembereket hívunk előadónak, akik nem csak az elméletben – egyetemi, főiskolai tanárok – hanem a gyakorlatban is
megarendezvények főszervezőiként bizonyítottak. Akár több ezer,
vagy százezer főt megmozgató fesztivált szervezünk, vagy csak a saját esküvőnket, vagy a barátainkat kápráztatjuk el egy bufferdinner-rel, a közönség, a vendég profizmust vár el tőlünk. Készüljünk hát fel rá!
-D-

2005. július/augusztus

Párkány és Vidéke

Fiatalon elmentél, hangod már nem halljuk többé.
Szívünkbe bezártunk örökké, mert tudjuk, hogy
mindenkit szerettél.
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Mély fájdalommal mondunk köszönetet minden rokonnak,
barátnak, a Kappa-részlegen dolgozó munkatársaknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik 2005. augusztus 18-án elkísérték
utolsó útjára a párkányi öreg temetőbe drága halottunkat
REPKA TOMIT
akit a kegyetlen halál életének 27. évében ragadott ki szerettei
köréből. Köszönjük a sok virágot, koszorút és a vigasztaló szavakat.
Emlékét örökké őrző gyászoló családja

Odišiel si mladý, vo veku 27 rokov. Tvoj hlas už
nikdy nebudeme počuť. Navždy budeme na Teba myslieť
a spomínať, a Ty budeš v našich srdciach žiť.

Veľkou bolesťou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým príbuzným,
známym, kamarátom, spolupracovníkom z Kappy Štúrovo,
ktorí odprevadili na poslednú cestu
18. augusta 2005 nášho syna
TOMÁŠA REPKU
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Ezúton mondunk köszönetet minden
rokonnak, ismerősnek, kollégának és
diákjainak, akik elkísérték utolsó
útjára szeretett halottunkat
TARR ÉVÁT
2005. augusztus 18-án, a párkányi
temetőben.

S láskou na jeho pamiatku spomínajúca smútiaca rodina

Fájdalommal a szívünkben köszönjük mindazoknak,
akik segítettek enyhíteni mély fájdalmunkat
és elkísérték szüleinket,
CSERNÁK MATILDOT és CSERNÁK SÁNDORT
utolsó útjukra.

A gyászoló család

A gyászoló család

„Küzdöttél, de már nem lehetett,
a csönd ölel át, és a szeretet.”

Mosolygós arcodat nem láthatjuk
többé, szívünkben élsz örökké.
Tudjuk, Istennél vagy már,
onnan vigyázol reánk.

Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik március 11-én
elkísérték utolsó útjára a párkányi új
temetőben szeretett fiunkat,
testvérünket, édesapát és férjet
ONDRÓ ATTILÁT
Köszönet a virágokért, a
koszorúkért, a részvétnyilvánításokért,
amelyekkel igyekeztek enyhíteni mély
fájdalmunkat.

Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk augusztus 9-én,
halálának harmadik évfordulóján
Pásztor Péterre
(1969-2002)
A gyászoló család

A gyászoló család

Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet. Sirassatok csendben, mert én a szívetekben élek. Ha
emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyeiteket. Ha rám gondoltok, már ne sírjatok,
mert én már Istennél vagyok.
Mély fájdalommal emlékezünk április 12-én, halálának első évfordulóján
ifj. DORNA JÓZSEFRE
Emléked őrzi, akinek nagyon hiányzol

Radi by sme sa touto cestou poďakovali MUDr. Rennerovi, MUDr. Jantošíkovi a ich zdravotným
sestrám, lekárom Stanice urgentnej medicíny a zdravotníckemu personálu Polikliniky Štúrovo
za ich starostlivosť a prístup počas liečby nášho manžela a otca

Jána Rusňáka

manželka a deti

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a spolupracovníkom za kvetinové dary a slová
sústrasti pri poslednej rozlúčke s našim drahým zosnulým Jánom Rusňákom
rodina Rusňáková

34

Štúrovo a okolie

9 – 11. september 2005
Jesenné štúrovské dni
4. výročie odovzdania mosta Márie Valérie

Program:

Párkány és Vidéke

júl/august 2005

2005. szeptember 9 – 11.
Párkányi Őszi Városnapok
A Mária Valéria híd átadásának 4. évfordulója

Program:

9. september 2005 – piatok:
18.00 – Slávnostné zasadnutie MZ – podpísanie družobnej
zmluvy s mestom Baraolt
20.00 – Oficiálne otvorenie pešej zóny
Príhovor primátora mesta Štúrovo Mgr. Jána Oravca a primátorov partnerských miest
21.00 – CANNED HEAT RB – koncert

2005. szeptember 9 – péntek:
18.00 – A képviselőtestület ünnepi ülése – Párkány és Barót
testvérvárosi szerződésének aláírása
20.00 – A sétálóutca hivatalos átadása
Párkány város polgármesterének és a partnervárosok polgármestereinek ünnepi beszéde
21.00 – CANNED HEAT RB – élő bugi koncert

10. september 2005 – sobota:
10.00 – Slávnostné zahájenie mestských dní – v centre mesta,
moderátorka Ivana Christová
– TATRA Paris Dakar – majster sveta Karel Loparis
– závodný špeciál CN Lucchini P3/BMW Armarolli – viacnásobný majster ČR ZAV Miloš Beneš
– exhibície klasických historických vozov
– Formula 1 Club – šprint – Lucchini P3/BMW
– mág Tom Gryf – unikátna jazda naslepo
– vyhlásenie dražby 4 jázd závodným špeciálom v prospech
Združenia na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR so
sídlom v Štúrove
19.45 – Lampiónový sprievod od kina DANUBIUS
– zahájenie večerného programu v stane na parkovisku pri
Vadaši
– príhovor primátora mesta, vyhlásenie výsledku dražby
a odovzdanie šeku
– JUMPING DRUMS – moderátorka Ivana Christová
– Tom Gryf – večerná magická show
– vystúpenie tanečných, hudobných a folklórnych súborov:
Slovensko, Česká republika, Maďarsko,
Taliansko, Rumunsko a Angola
– KRÍZIS – tanečná zábava

2005. szeptember 10 – szombat:
10.00 – A városnapok ünnepélyes megnyitója a városközpontban – műsorvezető: Ivana Christová
– TATRA Paris Dakar -Karel Loparis világbajnok
– speciális futam – Miloš Beneš, veteránautók felvonulása
– Forma 1 Club – gyorsfutam Lucchini P3/BMW
– gyorsulási vakfutam bekötött szemmel – bemutatja Tom
Gryf mágus
– 4 versenyfutam árverésének kihirdetése a mentálisan károsultakat segítő egyesület párkányi szervezetének javára
19.45 – Lampionos felvonulás a DANUBIUS mozi elől
– Vadas parkoló – esti műsorok megnyitása a programsátorban
– Párkány város polgármestének köszöntője, az árverés lezárása, győztes futamok kihirdetése és a pénzutalvány átadása
– JUMPING DRUMS – műsorvezető: Ivana Christová
– Tom Gryf mágus esti show-műsora
– tánccsoportok, zenekarok és népi együttesek gálája – Szlovákia, Csehország, Magyarország, Olaszország, Románia, Angola részvételével
– KRÍZIS buli

11. september 2005 – nedeľa
10.00
– kaskadérske vystúpenie – motokaskadér Pavel Vik
– Super Race Truck TATRA EVO III. – majster Európy Stanislav Matějovský
– paralelný šprint – M.Beneš a S. Matějovský
– Mág Tom Gryf – adrenalinová súťaž o osobné motorové vozidlo
– vystúpenie folklórnych tanečných a hudobných skupín partnerských miest
– JUMPING DRUMS pre deti i dospelých
– statická výstava závodných a klasických automobilov, scénická show.
– tanečná zábava

2005. szeptember 11 – vasárnap
10.00
– kaszkadőrfellépés – Pavel Vik – motoros kaszkadőr
– Super Race Truck TATRA EVO III. – Stanislav Matějovský Európa-bajnok
– párhuzamos futam – M.Beneš és S. Matějovský
– Tom Gryf mágus – adrenalin-verseny – nyeremény személygépkocsi
– a partnervárosok népi együtteseinek és zenekarainak fellépése
– JUMPING DRUMS gyermekek és felnőttek számára
– verseny és veteránautók kiállítása, látvány-show
– táncmulatság
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Prevádzkový poriadok parkovísk
I. časť
Úvodné ustanovenie

je povinný si zakúpený parkovací lístok na potrebnú dobu státia
umiestniť za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste.

1. Prevádzkový poriadok parkovísk vypracovaný na základe VZN č.
5 / 2005 o dani za užívanie verejného priestranstva, na území mesta Štúrovo platí na celom území mesta.
Vzťahuje sa na parkoviská s dopravným obmedzením a upravuje státie motorových vozidiel v meste Štúrovo na platených parkoviskách.

2. Za vozidlo parkujúce podľa časti II., písmeno B v čase:
– v mesiacoch júl – august v dňoch sobota a nedeľa – od 08.00 h. do
16.00 h.
je povinný si zakúpenú parkovaciu kartu u správcu parkoviska
umiestniť za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste.

2. Pod pojmom platené parkoviská sa rozumie: vyhradené priestory
verejného priestranstva na dočasné parkovanie vozidla s organizovanou
prevádzkou.

3. Od platenia poplatkov za parkovanie sú oslobodení obyvatelia
mesta, ktorí majú trvalý pobyt v uliciach uvedených v časti II., pod písmenom A a B.

II. časť
Parkovanie na území mesta Štúrovo
Na parkovanie motorových a osobných vozidiel na území mesta slúžia tieto druhy parkovacích a odstavných plôch:
A: Vyhradené parkovacie miesta vybavené parkovacími hodinami:
– ul. Hlavná, z obidvoch strán / od Hasičskej, resp. Sv. Štefana po
Nánanskú /
– ul. Hlavná, plocha pred reštauráciou KO
– ul. Hlavná, plocha pred závodom Dunajškrob
– Námestie slobody, plocha pred hotelom Zahovay
– Námestie slobody, bývalá autobusová zastávka
– Námestie Sv. Imricha / od Hasičskej po Sobieskeho /
– ul. Hasičská / medzi MsKS a trhoviskom /
– ul. Hasičská, plocha pred MsKS
– ul. Sv. Štefana, / od Hlavnej po Vajanského /
– ul. J. Bema, pravostranne
– ul. Bocskaiho
– ul. Vajanského
B: Vyhradené parkovacie miesta sezónne, s parkovacími kartami:
– ul. Zrínskeho
– ul. Ružová
– ul. Dolná
– ul. Orgovánová
– ul. Orechová
– ul. Kasárenská
III. časť
Prevádzkovanie parkovísk

V. časť
Sadzba poplatku za parkovanie vozidla
1. Za vozidlá parkujúce na parkoviskách podľa časti II., písmeno A:
– 15 Sk/ hod. pre osobné motorové vozidlo
– 50 Sk/ hod. pre autobusy (pre vozidlá slúžiace na prepravu viac ako
12 osôb, výhradne na miestach vyznačených pre autobusy)
– 50 Sk/deň pre osobné motorové vozidlá
– 420 Sk/mesiac pre osobné motorové vozidlo / povolenie platí na 31
súvislých dní /
– 2500 Sk – povolenie umožní parkovanie na vyznačených miestach
v danom roku na dobu: súvislých šesť mesiacov
– 4500 Sk- celoročné povolenie– umožní parkovanie na vyznačených miestach od 1. januára daného roka do 5. januára nasledujúceho
roka.
2. Za vozidlo parkujúce na parkoviskách podľa časti II., písmeno B:
– 50 Sk/ deň jednorázová parkovacia karta
3. Sadzba pre účely trvalého parkovania osobného vozidla a motorového vozidla do 3,5 t u konkrétneho vozidla pri parkovaní na označenom parkovacom mieste určenom iba pre toto vozidlo je 7 Sk/m2/deň .
Parkovacie miesto bude vyhradené uzamykateľným sklopným parkovacím stĺpom, prípadne označením ŠPZ vozidla oprávneného užívať
vyhradené miesto.
VI. časť
Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ parkovísk si vyhradzuje právo používať parkoviská podľa potreby počas konania rôznych podujatí mesta.

1. Prevádzkovateľom parkovísk sú Technické služby mesta Štúrovo.
2. Prevádzkovateľ parkoviska zodpovedá za prevádzku parkoviska,
jeho údržbu, čistenie a poriadok, vrátane údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia.
3. Vyhradené parkovacie miesta vybavené parkovacími hodinami a
vyhradené miesta sezónne sú bez stráženia a prevádzkovateľ za prípadné vzniknuté škody nezodpovedá.
IV. časť
Povinnosť platenia poplatku pre vodičov motorových vozidiel
1. Za vozidlo parkujúce podľa časti II., písmeno A v čase :
– v pracovných dňoch – od 07.00 h. do 17. 00 h.
– v sobotu – od 07.00 h. do 14.00 h.

2. Potvrdenie podľa časti IV., bod 3. a povolenia podľa časti V., bod
1. a 3. vydáva Technické služby mesta Štúrovo v pracovných dňoch od
06.00 h. do 14.00 h.
3. Kontrolou dodržiavania tohto prevádzkového poriadku sú poverení prevádzkovateľ a mestská polícia.
4. V prípade porušenia ustanovení prevádzkového poriadku, prevádzkovateľ postupuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta o
daní za užívanie verejného priestranstva
č.5 /2005 a vyvodí postih.
4. Tento poriadok nadobudne účinnosť od 15.7.2005.
Imre Nagy, riaditeľ TS
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Kurzy – Tanfolyamok
Mestské kultúrne stredisko v Štúrove oznamuje,
že aj v tomto roku otvára nasledovné
jazykové a praktické kurzy:
– Angličtina pre začiatočníkov a pokročilých (2.000,- Sk)
– Nemčina pre začiatočníkov a mierne pokročilých (2.000,- Sk)
– Taliansky jazyk pre začiatočníkov (2.000,- Sk)
– Plávanie pre najmenších (1.500,- Sk)
(t. j. pre vekovú kategóriu od 9 mes. do 3 r.)

A Párkányi Városi Művelődési Központ ezúton értesíti az
érdeklődőket, hogy az elkövetkező tanévben a következő nyelvés gyakorlati tanfolyamot indítja:
– Angol kezdőknek és haladóknak (2.000,- Sk)
– Német kezdőknek és haladóknak (2000,- Sk)
– Olasz kezdőknek (2.000,- Sk)
– Úszás gyermekeknek, babáknak (1.500,- Sk)
(9 hónapos kortól 3 éves korig)

Kurzy sa uskutočnia v mesiacoch október až apríl. Bližšie
informácie Vám poskytneme v MsKS, kde sa môžete v prípade
záujmu hlásiť osobne v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00
hod., resp. na tel. čísle: 036/7511 108 do 16. septembra 2005
Každého záujemcu srdečne očakávame!

A tanfolyamok októbertől áprilisig tartanak. Jelentkezni a
párkányi kultúrházban lehet munkanapokon 8.00-tól 15.00- ig,
legkésőbb 2005. szeptember 16 -ig személyesen, vagy telefonon a
036/7511 108 számon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szalka község polgármestere
a 596/2003 Tt. számú törvény 5.§-a értelmében
pályázatot hirdet a Szalkai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Riaditeľ Gymnázia-Gimnázia 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
zástupca riaditeľa Gymnázia-Gimnázia Štúrovo,
Adyho 7, 943 01 Štúrovo

Kvalifikációs feltételek: főiskolai végzettség és pedagógiai
alkalmasság a 41/1996 Tt. számú törvény és ennek későbbi
módosításai értelmében, továbbá legkevesebb öt év pedagógiai gyakorlat. Egyéb elvárások: polgári feddhetetlenség, személyes és erkölcsi feltételek teljesítése, szervezési készség, az iskola távlati fejlesztésének tervének kidolgozása.
A végzettséget és a feddhetetlenséget (nem lehet régebbi három hónaposnál) igazoló okmányokat, valamint az iskola távlati fejlesztési tervét csatolni kell a pályázathoz.
Az írásbeli jelentkezéseket olyan borítékban kérjük elküldeni, amelyen a „Pályázat” jelige van feltüntetve, legkésőbb
2005. szeptember 30-ig postán vagy személyesen a következő
címre: Szalkai községi hivatal, 943 61 Salka.

Köszönet
A Szent Imre Egyházi Óvodából elballagó gyermekek szülei
nevében köszönetet szeretnék mondani az egyházi óvoda alkalmazottainak azokért a boldog és vidám évekért, melyeket
gyermekeink az óvodában töltöttek. Nochta Anasztázia,
Meňhart Gábor és Gyuricsek Zsolt könnyes szemmel vettek
búcsút szeretett óvodájuktól az évzáró ünnepélyen. Be kell
vallanunk, nekünk szülőknek is hiányozni fog a kedves kis
óvoda az összes alkalmazottjával, hisz családias jellege feledtetni tudta gyermekeinkkel az otthon távollétét. Visszatekintve az eltelt pár évre, határozottan állítjuk, hogy jól döntöttünk, mikor annakidején az egyházi óvodát választottuk. Meggyőződhettünk arról, hogy az óvoda mindent megtesz annak
érdekében, hogy gyermekeink megfelelő tudás birtokában lépjék át az iskola küszöbét. Mindannyiunk számára feledhetetlenek az évente több alkalommal megrendezett kultúrműsorok,
a szülőknek és gyermekeknek szervezett népi játszóház programok, nem beszélve az egy teljes hétig tartó gyermeknapról. Az
egyházi óvodában lázas munka folyik nap mint nap. Itt valóban a gyermekekért élnek és dolgoznak. Nagy segítség az óvoda részéről az ingyenes angol nyelvoktatás és dramaturgiai nevelés, valamint a tandíjmentes első iskolai év sok szülőnek jelent anyagi támogatást. Igazi ajándéknak tekintjük az óvoda
részéről, hogy volt idejük gyermekeinket a kötelező ismeretátadáson túl emberségre, szeretetre, másokra való odafigyelésre
tanítani. További munkájukhoz sok sikert kívánunk.
A szülők nevében: Nochta Tímea

Požiadavky
– vysokoškolské vzdelanie, odborná spôsobilosť, riadiace
a organizačné schopnosti,
– komunikatívnosť.
– najmenej päť rokov pedagogickej praxe.
– znalosť slovenského a maďarského jazyka.
Termín nástupu: od 17. 10. 2005
Nástupný plat podľa príslušných ustanovení 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. septembra 2005 do
15.00 hod. na Riaditeľstvo Gymnázia-Gimnázia Štúrovo –
sekretariát riaditeľa.
Obálku je potrebné označiť textom „Výberové konanie –
zástupca riaditeľa školy”
Požadované doklady k prihláške:
– Profesný životopis
– Originál alebo overená kópia dokladu o vzdelaní
– Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
– Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční, dňa 5. októbra 2005.
Na výberové konanie bude pozvaný uchádzač, ktorý spĺňa
predpoklady výberového konania.
V pozvánke bude upresnená hodina a miesto konania.
V Štúrove, dňa 23. 08. 2005
Mgr. Ján Bobor, riaditeľ školy
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Értesítés

Oznámenie

A Párkányi Gimnázium igazgatósága értesíti a nyilvánosságot,
hogy 2005. szeptember 5-én megindítja
a City&Guild Pitman Qualifications nemzetközi angol nyelvi
vizsgaközpontban a vizsgákra való felkészítést.

Riaditeľstvo Gymnázia Štúrovo oznamuje, že dňom 5. septembra
2005 zaháji prípravu v akreditovanom jazykovom centre na získanie
medzinárodne uznaného City&Guild Pitman Qualifications
certifikátu anglického jazyka.

Az angol vizsgát kétféle módon lehet megszerezni:
a) közvetlenül, a vizsgára való bejelentkezéssel (a vizsgadíj
befizetése után a vizsgázót egy adott időpontban meghívjuk a
vizsgára),
b) felkészítő tanfolyamra való bejelentkezéssel (a tanfolyam hossza
a vizsgázójelölt angol nyelvi tudásszintjétől függ).

Skúšku je možné získať dvoma spôsobmi:
a) Prihlásiť sa priamo na skúšku (po zaplatení poplatku je záujemca
pozvaný v určitý deň na vykonanie skúšky).
b) Prihlásiť sa do kurzu na prípravu na skúšku (dĺžka prípravy je
závislá od vedomostnej úrovne kandidáta).

A felkészítő tanfolyamok és a vizsgák helyszíne a gimnázium
főépületében lesz.

Prípravné kurzy a skúšky sú v hlavnej budove gymnázia.

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét,
hogy 2005. szeptember 24-én vizsgát tartunk.
Jelenkezni a vizsgára 2005. szeptember 14-ig lehet.
Próbateszt: 2005. szeptember 13, 15.00 órai kezdettel. (ingyenes)
Vizsgatípusok:
a) ESOL – haladó szintű, általános angol, írásbeli,
vizsgadíj: 1850,- Sk
b) ESOL – haladó felsőbb szintű, ált. angol, írásbeli,
vizsgadíj: 1950,- Sk
c) ESOL for young learners, alapszint, ált. angol, írásbeli,
vizsgadíj: 1750,- Sk
d) SESOL – általános angol, szóbeli, vizsgadíj: 2000,- Sk
Más tipusú vizsgák megszerzése is lehetséges.
A felkészítő tanfolyamok óradíja: 60,- Sk/személy – 10 fős
csoportok esetében. Amennyiben a csoport létszáma kevesebb, az
óradíj ennek megfelelő mértékben emelkedik.
70,-Sk/személy – 8 fős csop.
80,-Sk/sz. – 7 fős csop.
90,-Sk/sz – 6 fős csop
A gimnázium tanulói részére 10% kedvezményt adunk.
További információk:
Bobor János, iskolaigazgatótól személyesen, vagy az alábbi
telefonszámokon: 036/7511640, 0908-746 805, 0915/707529
Bobor János, igazgató

• Peniaze v hotovosti do 24 hod. – mesačné splátky – obchodné miesto:
Hlavná č. 62 (pri pošte). Tel.: 036/7524115, 0908/080263, 0918/150873.
• Készpénz kölcsön 24 órán belül. Párkány, Fő utca 62 (a posta mellett).
Tel.: 036/7524115, 0908/080263, 0918/150873.
• Eladó 4-áras telek Nánán, továbbá 1 piros és 1 barna ülőgarnitúra, 80-as
ajtók tele és üveges is, 1 kisebb méretű szőlődaráló. Ár megegyezés szerint.
0908/403443.
• 33-ročný inžinier pracujúci v Štúrove hľadá izbu na prenájom v Štúrove
alebo v Náne na september. Tel.: 0903/820165.
• Vezmem do prenájmu jednoizbový byt. 0905/918298.
• Bérbe vennék egyszobás lakást. 0905/918298.
• Rendezvényszervező-protokoll ügyintéző képzés Párkányban! Inf.:
R.I.T.E. Oktatási Stúdió, 0905/181099.
• Uzatváram zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Kontakt:
0908/549514.
• Nyugdíjspórolási kötvényeket és szerződéseket kötök. Tel.:
0908/549514.
• Dunamocson eladó családi ház 25 áras telken közvetlenül a Duna-parton
szép környezetben. 0907/983364.
• Predám jednoizbový byt s dvomi balkónmi – 10. poschodie, s výhľadom
na Dunaj. Cena: 700.000,- Sk. Info: 036/6398246.
• Eladó egyszobás lakás két balkonnal – 10. emelet, kilátás a Dunára. Ár:

Oznamujeme všetkým záujemcom o vykonanie skúšky, že prvá
skúška sa uskutoční dňa 24. septembra 2005.
Prihlásiť sa je možné do 14. septembra 2005.
Skúšobný test: 13. septembra 2005, o 15.00 hod.(zdarma)
Typy skúšok:
a) ESOL– pokročilí, všeobecná písomná, poplatok: l850,- Sk
b) ESOL– vyššie pokročilí, všeobecná písomná, poplatok: l950,- Sk
c) ESOL for young learners, základný stupeň, všeobecná písomná.,
poplatok l750,- Sk
d) SESOL – pokročilí a vyššie pokročilí, všeobecná ústna časť,
poplatok: 2000,- Sk
Možnosť získania certifikátu aj v iných typoch skúšok.
Poplatok za prípravný kurz: 60,- Sk/osoba/hodina pri počte 10 osôb.
Pri menšom počte poplatok sa úmerne zvýši:
70,-Sk – 8 osôb
80,-Sk – 7 osôb
90,-Sk – 6 osôb
Žiaci gymnázia majú 10% zľavu.
Informácie: Mgr. Ján Bobor, riaditeľ školy osobne, alebo na tel.
č.:036 / 751 16 40, 0908 /746805, 0915/707529
Mgr. Ján Bobor, riaditeľ školy

700.000,- Sk. Tel.: 036/6398246.
• Vymením kompletne prerobený 2,5 izbový byt za trojizbový v Štúrove.
0905/127896, 0915/126747.
• Kicserélem 2,5 szobás felújított lakásomat háromszobásra Párkányban.
0905/127896, 0915/126747.
• Predám garzonku v Štúrove – nie je v OV. Tel.: 0904/650680.
• Predám kancelársky nábytok používaný od 2002. Informácie:
0907/726880.
• Bérbeadó kétszobás lakás Párkányban. Tel: 0907/174666.
• Eladó 3-szobás családi ház Ipolyságtól 2 km-re. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 036/7590125.
• Predám trojizbový rodinný dom 2 km od Šiah. Cena dohodou. Tel.:
036/7590125.
• Predám digitálny elektrický sporák MORA. Cena dohodou. Tel:
0902/216 526.
• Eladó emeletes ágy – közepén szekrény, alul ágyneműtartó. Ár: 3.000 Sk.
Tel: 0915/056 199.
• Eladó kék színű 3 kombinációs babakocsi. Ár: 400 Sk. Tel: 0915/056199.
• Dám do prenájmu dvojizbový prerobený byt. Tel.: 0905/164 305.
• Bérbe adok kétszobás átépített lakást. Tel.: 0905/164 305.
• Prijmem dieťa do opatery u mňa v dome. Aj na celý týždeň alebo podľa
dohody. Kontakt: 0903/248 998
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TEAM SOFTWARE

FLIPP FOTO

Express

Párkány, Szent Imre tér 19 (a templomnál), Tel: 036/7512 108

Filmről vagy digitális
hordozókról elkészítjük képeit
akár egy órán belül is!
CD-re égetés azonnal!
Digitális fényképek: 4,90.100 db felett: 3,90.-

Akció!

Amennyiben nálunk
hívatja elő és készítteti el
képeit, egy C200 FUJICOLOR filmet
vásárolhat mindössze

19.- koronáért!

Igazolványképek – 5 perc alatt
vagy 24 órán belül!
Minőség gyorsan és olcsón!

K i n o

–

Zaoberáme sa vývojom aplikácií pre
WINDOWS, INTERNET a INTRANET.
Máme bohaté skúsenosti v oblasti databázových aplikácií. Svoju činnosť zameriavame na vývoj programových riešení
v oblasti vedenia agendy stredne veľkých firiem.
Poskytujeme riešenia internetového
obchodu a multifukčných portálov.
Vyvíjame programové vybavenie pre
vedenie firemnej agendy: predaj,
fakturácia, skladové hospodárstvo,
podvojné účtovníctvo, komplexné
riešenie hotelovej agendy, podpora
logistiky a riadenia obchodu, atď.
Naše programové riešenia sú šité na
mieru podľa požiadaviek zákazníka. Tešíme sa na spoluprácu s vami! Kontakt:
0905/379923 alebo www.team.uw.hu

M o z i

Danubius
September 2005 szeptember

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete
Vstupné na všetky predstavenia : 59.-Sk!
1.-2.
3-4.
6.
7.
8.-9.
10-11.
13.
14.
15-16.
17-18.
19.-25.
27.-28.
29.-30.

júl/august 2005

Múzeum voskových figurín (Paris Hilton, Elisha Cithbert)
Trh márnosti (Gabriel Byrne, Reese Whiterspoon, Angelika Mandy)
Filmový klub: Fanny a Alexander
Kameňák 3 (Václav Vydra, Jana Paulová, Josef Laufer)
Smiem prosiť (Jennifer Lopez, Richard Gere, Susan Sarandon)
Mr. a Mrs. Smith (Angelina Jolie, Brad Pitt)
Filmový klub: Búrlivá svadba
Putovanie tučniakov – dokumentárny film
Sahara (Pénelope Cruz, Matthew McConaughey)
Kľúč (Kate Hudson, Gena Rowlamds, John Hurt)
celozávodná dovolenka – üzemi szabadság
Arzen Lupen ( Kristin Scott Thomas, Eva Green, Romain Duris)
Božská Júlia (Anette Bening, Jeremy Irons)

Avízo na október:
Ong bak, Fantastická štvorka, Herbie na plný plyn, Charlieho továreň na čokoládu,
Moja krásna čarodejnica, Island
Zmena programu vyhradená!!!
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Výučba anglického jazyka
na všetkých úrovniach, v príjemnom
prostredí v centre mesta,
s modernými učebnicami a profesionálnym
prístupom.
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ŠPORT
Hlavná 34 , Tel.: 036/7511 227

Prinášame niekoľko pozitívnych zmien
) Stali sme se členmi medzinárodných asociácií: IATEFL a
SAUA/SATE.
) Tento rok rozširujeme ponuku kurzov.
) Bezkonkurenčné ceny
) Kurzy sú polo-intenzívne: 2 krát do týždňa alebo podľa dohody.
) Pracujeme na medzinárodných projektoch.
) Vyučujeme Business English na všetkých úrovniach.
) Sprostredkovanie štúdijného pobytu v anglicky hovoriacich
krajinách.

Záväzné prihlášky s menom , adresou, príp. tel.číslom a dosiahnutou
úrovňou anglického jazyka posielajte do 15.septembra 2005 na
adresu: Mgr. Katarína Tungliová, Štefánikova 17, 943 01 Štúrovo
alebo napíšte mail na adresu: kate@szm.sk. Mobil: 0905 584 989

Angol nyelvoktatás
modern segédeszközökkel
és professzionális hozáállással, kellemes környezetben

Tanfolyamaink új pozitív változásokkal gazdagodnak
) Tagjai lettünk két újabb nemzetközi asszociációnak: IATEFL,
SAUA/SATE.
) Ebben az évben kibővítettük tanfolyamaink kínálatát.
) Tanfolyamokat hetente kétszer rendezünk, illetve megegyezés
szerint.
) Aktívan közreműködünk több nemzetközi projektben.
) A üzleti angolt (Business English) három szinten oktatjuk.
) Tanulmányutakat közvetítünk angol nyelvű országokba.

Kamenárstvo – Szemők
Vyhotovenie pomníkov z prírodného a umelého kameňa
vo veľkom výbere.
Zabezpečenie kompletných kamenárskych prác.
Sírkövek készítése termés- és műkőből nagy
választékban. Teljes sírköves munkák biztosítása.
Informácie: Ing. Ondrej Szemők, Belá 83. Tel.:0905/436 253.
Kancelária – iroda: Štúrovo, Hlavná 62
(pri hlavnej pošte – a posta mellett).
Možnosť platby na splátky. Részletfizetés is lehetséges.

Predám zabehnutý bufet
v TK Vadaš so zariadením.
Tel.: 0905/150 766

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
– 3 a 6-komorové profily – za rovnakú cenu!
– parapety – vonkajšie, vnútorné
– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere
– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých
okien zdarma

ŽALÚZIE za 1,– Sk

MÉRNÖK ÜZLETKÖTŐ (SZLOVÁKIA TERÜLETÉRE)
Esztergomi Kft. keres azonnali belépéssel villamosmérnököt, üzletkötői
munkakörbe. Feladat: a cég termékeinek (közvilágítási lámpatestek) értékesítése, önkormányzatok és egyéb cégek felkutatása, kapcsolattartás meglévő
ügyfelekkel, árajánlatok, szerződések, projektpályázatok elkészítése. Elvárás: villamosmérnöki diploma, önállóság, értékesítési tapasztalat, szlovák
nyelv tárgyalóképes ismerete, „B” kategóriás jogosítvány.
Versenyképes, teljesítményarányos jövedelem, kiemelt jutalék. Fényképes,
magyar nyelvű szakmai önéletrajzokat a tivikft@tivi.hu email címre vagy a
2509 Esztergom-kertváros, Ipari park hrsz.: 30035/1 levelezési címre várjuk.
További információ a fenti címen, vagy telefonon: 33/512-550 kérhető.
ADMINISZTRATÍV MUNKATÁRS
Esztergomi Kft. agilis, józan gondolkodású munkatársat keres adminisztratív
munkakör betöltésére, perfekt szlovák nyelvismerettel.
Feltétel: érettségi; gépírási gyakorlat; számítógép felhasználói szintű ismerete (Word, Excel); hasonló területen eltöltött minimum 2 év gyakorlat.
Előny: egyéb nyelvtudás, jogosítvány.
Bérezés megállapodás szerint.
Jelentkezni a 33/512-550 telefonszámon lehet.

– 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
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Ponúkam
podnájom
0905/145 959
0905/513 732
Lacné odevy zo zahraničia
+ CD a DVD nosiče
Štúrovo, Balassiho ul. 8,
bývalý Vilma obchod

Párkány és Vidéke

júl/august 2005

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

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

Új pneuszerviz!
– olcsó és minőségi gumiabroncsok
(új és használt)
– gyors és megbízható szolgáltatások
személy és tranzit gépjárművekhez.
C í m ü n k : Urbán Pneu s.r.o.,
Železničný rad č. 6 (a szalvétagyár mellett)
N y i t v a : 7.00 órától
Munkafelvétel telefonon is.
Tel.: 036/7524379
Mindenkit szeretettel várunk.

Oprava vstrekovacích čerpadiel
Motorpal, Bosch, Cav, Lukas, Denso, Diesel – Kiki
Predaj, kontrola, výmena vstrek. trysiek Motorpal, Bosch
Predaj náhradných dielov
Diagnostika dieselových osobných motorových vozidiel

Tel: 035/779 74 47

Dielňa: Jazerný rad 665
946 34 Bátorové Kosihy

Otvorené: po-pi: 7.00 – 16.30
Nyitva: hétfő – péntek: 7.00 – 16.30

Dízeladagolók javítása

Cégünk német tulajdonú sikeres és növekvő nemzetközi autóipari beszállító a préselt karosszériaelemek és hegesztett modulok piacán. Több, mint
2.300 munkatársat és 14 termelőegységet tudhatunk magunkénak Európában és Amerikában. A tavalyi évben – Budapesttől 50 km-re – Esztergomban egy zöldmezős beruházás keretében új céget alapítottunk. További bővülésünkhöz keresünk munkatársakat az alábbi poziciókba:

Production Leader – Termelésvezető

Hiv.: KH 2003

Munkatársunk feladata lesz a termelésben közvetlenül dolgozók és a
technikai kiszolgáló munkatársak tevékenységének irányítása az összeszerelő üzemben ( robothegesztés ) és a termelés tervezése PPS rendszer segítségével.
A pozíció betöltéséhez szükséges elvárások:
 Felsőfokú műszaki (gépész-hegesztőmérnök) főiskolai vagy egyetemi
végzettség.
 Határozottság, vezetői képesség.
 Angol nyelvtudás.
 Hasonló területen és/vagy autóiparban szerzett tapasztalat és német
nyelvtudás előny.

Process engineer – Folyamatmérnök
(Hegesztés-összeszerelés)

Hiv.: KH 2004

Munkatársunk feladata lesz az új ajánlatok megvalósíthatóságának
elemzése.
Termelési folyamatok hatékonyságának elemzése, folyamatos javítása.
A berendezések hatékonyságának javítása.
A pozíció betöltéséhez szükséges elvárások:
 Felsőfokú műszaki (gépész-hegesztőmérnök) főiskolai vagy egyetemi
végzettség.
 Hegesztés-technológiában való jártasság.
 Angol nyelvtudás.
 Hasonló területen és/vagy autóiparban szerzett tapasztalat és német
nyelvtudás előny.

(Motorpal, Bosch, Cav, Lukas, Denso, Diesel – Kiki)

Motorpal, Bosch porlasztók árusítása, ellenőrzése, cseréje
Alkatrészek árusítása
Diesel járművek diagnosztikája

Tel: 035/779 74 47

Műhely: Tó sor 665
946 34 Bátorkeszi

Mindhárom pozícióban az esztergomi illetve az Esztergom környéki lakóhely előnyt jelent, szlovákiai munkavállalók jelentkezését is várjuk.
Munkatársainkat külföldi képzésben részesítjük.
Kérjük magyar és idegen nyelvű pályázatát a fizetési elvárásaival, valamint
a legkorábbi kezdési időponttal, a hivatkozási számok feltüntetésével elküldeni szíveskedjenek az alábbi postacímre: KIRCHHOFF Hungária Kft. 2500
Esztergom, Pf: 93 és a kirchhoff@invitel.hu e-mail címre.
Érdeklődni lehet telefonon a 06 30 683 71 10 – es számon.
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Pôžičky
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

Kölcsön
Készpénzkölcsön jelzálog ellenében –
személyi vagy szövetkezeti
tulajdonban lévő
párkányi lakásokra, családi házakra.
100%-os garancia!
Készpénz azonnal!
Tel.: 0903/558 186

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

Peter Meliska
937 01 Ž
ž eliezovce, Hviezdoslavova 51
tel: 0905/343 513 , 0907/115 005
E-mail: meliska@naex.sk www.marimex.sk
9 Ingyenes regisztráció
9 Registrácia zdarma
9 Ajándék
9 Darček
9 Malý vzorkový balíček
9 Kis mintacsomag

Q U I C K

T A X I 9 166
75
0908 7

NON STOP

A T - R E A L I T Y
realitná kancelária – ingatlaniroda
Ako výhradný predajca ponúkame na predaj
v Štúrove byty v novostavbe pri kúpalisku,
za cenu 16.806,-Sk/m2, podlahovej plochy.
Byty od 74m2 do 85m2.
Rákócziho 58, Terasy II., Štúrovo, kanc.: 036/752 4842
Ing. Anna Hrmová:0911 101 555
Ing. Tibor Hrmo: 0903 452 947
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Hlavná 2, Štúrovo, Tel: 036/7511931
(vedľa VUB banky)

LEN U NÁS!
Vysokokvalitné fotografie z negatívov, digitálnych
médií, diapozitívov, APS – aj za 1 hodinu – až do
rozmerov 20 x 30!
Ďalej ponúkame:
kalendáre, pozdravné karty, indexprint, fotografie s
ľubovoľným textom a rámčekom aj za 24 hodín!

AKCIA: Ku každému vyvolanému filmu za 1 hodinu

júl/august 2005

Párkány és Vidéke

30.9 – 2.10 Rím a Vatikán autobusom zo Štúrova, cena
Róma és Vatikán autóbusszal Párkányból, ár
21.9 – 28.9 Tunisko 3* hotel all inclusive,
cena
Tunézia 3* szálloda all inclusive,
ár
16.9 – 27.9 Egypt 3* hotel s polpenziou ,
cena
Egyiptom 3* szálloda félpanzióval ,
ár
21.9 – 1. 10 Turecko 3* hotel s polpenziou,
cena
Törökország 3* szálloda félpanzióval,
ár

Sk
2 990,-Sk
12 890,
12 990,

Sk

13 990,

Sk

Relaxačný víkendový pobyt v piešťanských kúpeloch
s procedúramy, cena: 2 220,- Sk

dostanete indexprint zadarmo!

CSAK NÁLUNK!

Vstupenky/Belépők: Esti Showder Fábry Sándorral,
Cool & The Gang, Depeche Mode, Phil Collins, Simply Red,
David Copperfield

Fényképek csúcsminőségben negatívról, digitális
médiáról, APS-ről, diapozitívról – akár egy órán belül is
– 20 x 30 cm méretig!

DOVOLENKA AJ NA SPLÁTKY!
NYARALÁS RÉSZLETRE IS!

További kínálatunk:
Naptárak, üdvözlőlapok, szöveges fotó, keretes fotó,
albumok, indexprint akár 24 órán belül is!

Cestovná agentúra BOOMERANG, Hasičská 4, Štúrovo
(oproti autobusovej stanici)
Tel: 036/7524198, 0907/415234, boomerang@slovanet.sk,
www.ckboomerang.sk

AKCIÓ: Minden egy órán belül előhívott filmhez
indexprint ingyen!

M i h á l k o

GAMEX – Štúrovo
Információ és rendelés a 7510 950 és a 0908/389 990 telefonszámon

Kerékpár
Tűzoltó u. 4, Párkány,
Tel/Fax: 036/7511 225
(a városi piaccal szemben)

Nyárvégi AKCIÓK!

MŰANYAG ABLAKOK,
AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON
Hlavná 50, Štúrovo
Fő utca 50, Párkány
Tel/Fax: 00-36-7523143,

TWISTER 0911-880 858, 0908-759 854

Rybárske, chovateľské
a umelecko-remeselnícke potreby
Horgász, kisállattenyésztő
és kreatív-kézműves kellékek

Horgászok!
-5% -15% kedvezménnyel vásárolhatnak botokat és orsókat.
Élő csalik: csonti, pinki, trágyagiliszta, szúnyog, lárva, pióca, nadály.
Orsók, botok javítását vállaljuk.
Napijegyek kaphatók!
Kedvenceikről sem feledkezünk meg:
Kutya- és macskatápok bő választékban!

Bővültünk!
Kézműves, kreatív, hobby sarok nyílt boltunkban!
- szalvétatechnika, üvegfestés, matricafestés
- gyöngyfűzés, gipsz, gyertya, szappanöntés

2005. július/augusztus
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425

SENCOR márkájú autórádiók
rendkívül kedvező áron – nagy
választékban!
SCD-3154 MR

Sk
.
90
2.9
prehráva CD-R/RW a CD-MP3

Autoreproduktor
SP-903
230 x 155 mm
4 Ohm 50W/200W

1.090.- Sk
Príslušenstvo – autoantény, ISO-konektory, anténne
zásuvky rôzneho typu

Aurádiá zn. SENCOR za mimoriadne
výhodné ceny!

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

kompletná príprava vozidiel
na STK

·

geometria

·

zmeranie a kontrola bŕzd
na skúšobni

·

Oprava všetkých typov
vozidiel

Komenského 22,
943 01 Štúrovo,
tel.: 036/ 752 20 80

FERM, NAREX, STIHL, MAKITA márkájú
szerszámgépek rendkívüli választékban
Kézi motoros kaszálók, fűrészek
Kerti grillezők

AKCIA!!!
Nový model LADA
Lada NIVA

VASKERESKEDÉS
ŽELEZIARSTVO

od 279.900.- Sk
od 359.900.- Sk

Kéziszerszámok, szerszámkészletek, kerti szerszámok,
csavarok, szögek, tömítő anyagok
Minden, ami a háztartásban, kertben nélkülözhetetlen!
Jedinečná ponuka elektrického ručného náradia zn.
FERM, NAREX, STIHL, MAKITA
Ručné motorové kosačky, motorové píly
Záhradný gril
Ručné náradie, súpravy náradí, záhradkárske náradie,
spojovací materiál, tesniaci materiál
Všetko, čo potrebujete mať v domácnosti a záhrade!
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COCHER

ELEKTRO

CASIO és KARCE iskolai, asztali és
zsebszámológépek nagy választékban –
már 79.- koronától

Párkány és Vidéke

júl/august 2005

AGROMIX – Š & Š
Komenského 4, Štúrovo
Nálunk a minőség számít, nem a mennyiség!
U nás je kvalita dôležitejšia, ako množstvo!
Otváracia doba:
Pondelok-Piatok: 8.00-16.00
Sobota:
8.00-12.00

Nyitvatartás:
Hétfő– Péntek: 8.00-16.00
Szombat:
8.00-12.00

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

Akcia! – Akció!
kŕmne zmesi pre psov a mačky – kutya- és macskatápok
BRASA konz. 1160 gr. 38.BRASA junior gran. 15 kg 599.DOGEX junior gran. 10 kg 326.DOGEX standard gran. 15 kg 362.DOGEX aktiv gran. 10 kg 350.CICAMIX gran. 2 kg 78.-

NOVINKA! – ÚJDONSÁG!

Jedinečný výber vreckových, školských
a stolových kalkulačiek
zn. CASIO a KARCE

Krmivá ROYAL CANIN pre psov (+darček):
ROYAL CANIN kutyatáp (+ajándék):
1. R.C. MEDIUM junior gran. 1 kg 128.2. R.C. MAXI junior gran. 1 kg 134.-

Na území bývalého Mliekospol-u
A volt tejgyár udvarában

Tel: 0915/038456

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

Vykupujeme:
 meď
65–95 Sk
 hliník
28–48 Sk
 nerez
28–38 Sk
 oceľový šrot 2.50–5.50 Sk
 mosadz
32–50 Sk
50–80 Sk
 bronz

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

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

