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Átadták a párkányi korzót

9. septembra – v rámci dní mesta – slávnostne odovzdaSzeptember 9-én – városnapok keretében – ünnepélyes külli do užívania centrálnu mestskú zónu, ktorá bola realizo- sőségek között átadták rendeltetésének a 40 millió korona
vané zo 40-miliónovej dotácie Európskej únie, resp. štátu. uniós és állami támogatásból átalakított városközpontot. Az
Slávnostný akt sa konal za účasti stoviek Štúrovčanov, ünnepélyes aktust a helybéli párkányiak jelentős hányada, a
delegácií družobných miest a mnohých obyvateľov testvérvárosok delegációi, turisták és számos esztergomi kísérOstrihomu.
te figyelemmel.
Prítomnosť oslavujúcich más môže byť signálom pre tých
A nagyszámú ünneplő közönség jelenléte jelzésértékű lehet
skeptikov a kritikov, ktorí za svoje domnelé alebo skutočné azon kétkedők és bírálók számára, akik vélt vagy valós sérelmekrivdy – rytými narážkami alebo otvorene – kritizovali štú- ik miatt – burkoltan vagy nyíltan – elmarasztalták a párkányi
rovskú samosprávu za reaönkormányzatot a sétálóutlizáciu promenády, za uzaca megvalósítása, a várostvorenie centra mesta a za
központ lezárása, a forgalmi
zmenu dopravného režimu.
rend megváltoztatása miatt.
Mimochodom myšlienka
A korzó ötlete egyébként
promenády sa zrodila už
még 2003-ban, a város hosv spojitosti s vypracovaszú távú stratégiai tervének
ním dlhodobého strategickidolgozása kapcsán fogalkého plánu mesta, keď aumazódott meg, amikor a tertori projektu sa jednoznačvezet kidolgozói egyöntetűne postavili za rozvoj cesen az idegenforgalom fejtovného ruchu. V kruhoch
lesztése mellett törtek lánvedenia mesta a obyvateľov
dzsát. A városvezetés és a lasa aspoň rok diskutovalo
kosság köreiben legalább
o projekte, o spôsobe jeho
egy évig vitáztak a tervezetrealizácie, o zmene dopravről, a kivitelezés módjáról, a
ného režimu, a o dopravFoto: Himmler korzó forgalmi rendjéről és
ných problémoch vyplývaa városközpont lezárásából
Nagy István, Ján Oravec és Stanislav Navrátil polgármesterek
júcich z uzavretia centra
eredő forgalmi problémák
átvágják a szalagot
mesta. Ani realizácia nebomegoldásáról. A kivitelezés
la bezproblémová, veď firma, ktorá vyhrala konkurz medzi- sem volt teljesen zökkenőmentes, hisz a pályázaton nyertes cég
časom prehodnotila svoje rozhodnutie, a nebola ochotná re- vezetése időközben meggondolta magát és a szerződésben rögalizovať projekt za zmluvne stanovenú 42-miliónovú sumu. zített 42 millió koronáért nem volt hajlandó elvégezni a munPreto v rozkopanom centre mesta boli prerušené práce prak- kálatokat. Ezért gyakorlatilag karácsonytól mintegy negyed
ticky od Vianoc takmer tri mesiace. Napriek tomu želiezov- éven át szüneteltek a munkák a megbolygatott városközpontskej firme Rekomont Uni, ktorá bola poverená realizáciou ban. Ennek ellenére a kivitelezéssel márciusban megbízott
projektu v marci, sa podarilo 46-miliónovú investíciu do- zselizi Rekomont Uni cégnek hozzávetőleg fél év alatt sikerült a
končiť zhruba za pol roka. K tejto sume je ešte nutné pripo- 46 millió korona értékű beruházást elvégeznie. Ehhez még točítať takmer 2 milióny korún na náklady fontány. Celkovo vábbi csaknem kétmillió koronát kell hozzáírni, ami a szökőkút
48-miliónová investícia stála mestu približne 8 miliónov ko- kivitelezésének ára. Így az összesen 48 millió korona ráfordításrún (z toho sa mesto snaží získať späť približne 4 milióny sal épült korzó kb. nyolcmillió koronába került a párkányi önsúdnou cestou od firmy Prospekt, ktorá medzičasom odstú- kormányzatnak (ebből a város mintegy négymillió koronát pepila od zmluvy).
res úton próbál behajtani a menetközben visszalépett Prospect
Pred odovzdaním promenády, čo môžeme nazvať míľni- cégtől).
kom v histórii mesta sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie
A város történetében jelentős mérföldkőnek számító korzó
mestského zastupiteľstva, ktorého sa medzi inými zúčastnili átadása előtt ünnepi képviselő-testületi ülésre került sor, ahol
Iván Farkas, poslanec NR SR, delegáti družobných miest többek között megjelent Farkas Iván, az MKP parlamenti képOstrihomu, Bruntálu, Castellarana a Baraoltu, vedúci pred- viselője, továbbá a testvérvárosok: Esztergom, Castellarano,
stavitelia projektantov a stavebných firiem. Primátor Ján Bruntál és Barót küldöttségei, a tervező és a kivitelező cégek veROLETY

SIEŤKY PROTI HMYZU

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

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne
látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY,
TESNENIE OKIEN A DVERÍ, SIEŤKY PROTI HMYZU,
MAĽOVANIE bytov, natieranie okien a dverí

ČALÚNENIE DVERÍ

ŽALÚZIE

2

Štúrovo a okolie

Párkány és Vidéke

september 2005

Oravec zhrnul históriu zrodu promenády a poďakoval sa
projektantom, realizátorom a kompetentným zamestnancom
mestského úradu za ich úsilie vynaložené v rámci prestavby
centra. Slávnostné zasadnutie bolo aj príležitosťou pre podpísanie zmluvy o partnerskej spolupráci so sedmohradským
Baraoltom, ktorú podpísali primátori István Nagy a Ján Oravec.
Slávnostné odovzdania promenády sa uskutočnilo večer
o 20,00 hodine medzi stromoradiami platanov. Pásku – po
stručnom hodnotení významu investície – prestrihli spoločne
Ján Oravec a primátori družobných miest. Všetci sa zhodli na
tom, že prestavbou centra mesta sa vzhľad Štúrova v značnej
miere zmenil, a stal sa príťažlivejším. Pri odznelých blahoželaniach vyslovili nádej, že promenáda bude ostrovom mieru,
pokoja a odpočinku – tak pre prichádzajúcich hostí, ako i pre
miestnych obyvateľov.

zetői. Ján Oravec polgármester ismertette a sétálóutca megszületésének történetét és megköszönte a tervezőknek, kivitelezőknek és a városi hivatal illetékes alkalmazottainak a városközpont átépítése során végzett erőfeszítéseit. Az ünnepi testületi
ülés alkalmat adott az erdélyi Baróttal megkötött testvérvárosi
szerződés aláírására is, amelyet Nagy István és Ján Oravec polgármesterek láttak el kézjegyükkel. A korzó ünnepélyes átadásra este 20,00 órakor került sor a két platánsor közötti térségben. A szalagot Ján Oravec és a testvérvárosok polgármesterei
vágták át a beruházás jelentőségének rövid méltatása után.
Mindnyájan egyetértettek abban, hogy a városközpont átalakításával Párkány arculata jelentősen megváltozott és vonzóbb
lett. Az elhangzott jókívánságok mellett abbéli reményüknek
adtak hangot, hogy a sétálóutca a béke, nyugalom és a pihenés
szigete lesz mind az idelátogató vendégek, mind a helybéliek
számára.

František Oravetz

Oravetz Ferenc

Őszi városnapok
A háromnapos rendezvénysorozat egyik fénypontja kétségkívül a sétálóutca ünnepélyes átadása volt. Ez alkalomból Párkány és a erdélyi Barót polgármesterei testvérvárosi szerződést
írtak alá. Sokak tetszését elnyerte 15 folklórcsoport összesen
350 fiatal néptáncosának szombat esti felvonulása a Fő utcán.
A népviseletbe öltözött fiatalok menetét egy leányvári fúvószenekar és a folklórcsoportok éneklése tette színesebbé. A csoportok műsort adtak a fürdő parkolójában felállított hatalmas
sörsátorban. Ezek közül kiemelkedett a kisbojtár kalocsai és lakodalmas összeállítása, a baróti gyermektánccsoport székely
táncműsora, a kéméndi Vasvirág mátyusföldi és a szőgyéni Iglice gömöri táncai, valamint az ebedi citerások fellépése. A
piliscséviek szlovák, a leányváriak sváb táncokkal szórakoztatták a közönséget. Meglepően nagy sikere volt a nyitrai Aero
Slovákia Rt. által szervezett 18 veteránautó bemutatójának. Sokan fényképezkedtek ezekkel a rendkívül mutatós, fényesre
glancolt autómatuzsálemekkel. Az autók egy részét tulajdonosa
még ma is használja. Vasárnap közülük három kategóriában –
legöregebb, műszakilag legfejlettebb és legelegánsabb – hirdettek győztest. A legöregebb egy 1916-ban Detroitban gyártott
2895 cm3 űrtartalmú, 20 lóerős (148 kW) 14-15 liter benzin
fogyasztású, 70 km/ó sebességgel közlekedő Ford T típus bizonyult. A műszakilag legfejlettebb címet egy 1925-ben készült

hathengeres, 66 lóerős, 120 km/óra végsebességű Packard kapta. A legelegánsabb pedig egy 4,2 litereses, hathengeres, 270
lóerős, 6,5 másodperc alatt 100-ra gyorsuló, 240 km/ó végsebességű, 1967-ben gyártott Jaguárt lett. Sokak érdeklődésére
tartott számot két neves cseh kamionversenyző: Stanislav
Matejovský Európai Kupa győztes és Adam Lacko 1250 lóerős,
300 km/ó végsebességű Tatra kamionjának száguldozása a takarékpénztár és a Nánai út között és Pavel Vik cseh motoros
900 cm3 űrtartalmú Honda motorkerékpárján bemutatott
nyaktörő mutatványai. Rajtuk kívül még a cseh Ali Morovitz
borzolta a nézők idegeit, aki „elgázoltatta magát” egy személyautóval (a kocsi egyik kereke átment a hasán), egy lándzsát torkának szegezve kibillentett egyensúlyából egy Renault személygépkocsit és fogaival próbált meg elhúzni egy 15 tonnás kamiont. Szombaton a produkció ugyan nem sikerült, de vasárnap a
mágus nagy ováció közepette egy vontatóövvel a vállán háromnégy méteres távolságra húzta el a kamiont. Végezetül leszögezhetjük, hogy az idei párkányi városnapok elsősorban a korzó átadása révén maradnak meg emlékezetünkben. A kellemes
nyárvégi három nap szereplői (tánccsoportok, zenekarok, mutatványosok) emellett felhőtlen szórakozást nyújtottak mind a
helybélieknek, mind az idelátogató turistáknak.
Oravetz

A városnapok margójára
A Mária Valéria híd átadásának negyedik évfordulója és az átalakított városközpont átadása alkalmából rendezett idei őszi városnapokon a rendezők tartalmas programokat készítettek a szórakozni vágyóknak. A három napos rendezvénysorozatot az időjárás is kegyeibe fogadta, így minden jel arra mutatott, hogy semmi sem árnyékolhatja be az emelkedett ünnepi hangulatot. A
rendezők legnagyobb igyekezete ellenére azonban néhány körülmény mégis zavarólag hatott. Nem ünneprontásként, inkább
okulás céljával említünk meg néhány zavaró mozzanatot.
– Szombatról vasárnapra virradóra vandálok egy csoportja
eléggé el nem ítélhető módon megrongálta a sétáló utca vadonatúj berendezéseit. Ilyen vandál cselekedetre épeszű ember nem
talál magyarázatot
– Szombaton, amikor aránylag sok ember tolongott a városközpontban, számos esetben tapasztalhattuk, hogy nemcsak
gyermekek, hanem felnőttek is sűrűn beletapostak a zöld övezet
zsenge füvébe. Úgy tűnik, hogy egy nemzedékváltásra van szükség ahhoz, hogy e téren megváltozzék az emberek gondolkodása.
– Esetenként a szúnyoginvázió igencsak megkeserítette a sze-

replők és a szórakozni vágyók életét.
– Bár zártkörű sport- és kulturális rendezvényeken törvény tiltja a dohányzást, a sörsátorban ezt a tiltást jó néhányan figyelmen
kívül hagyták. A rendezőknek talán figyelmeztetniük kellett volna e dohányosok arra, hogy dohányzásukkal illetlenséget követnek el. Nem beszélve arról, hogy füstös sátor alatt nem kellemes
táncolni és énekelni a néptáncokat előadó szereplőknek.
– A meghirdetett programok számos esetben eltértek a programfüzetben meghirdetettektől. Hiába vártuk pl. az angolai folklórcsoport szereplését vagy a Foma1 versenyautó bemutatóját (a
Jordan csapat vezetése a Fő utca aszfaltburkolatát állítólag nem
tartotta alkalmasnak a bemutató megvalósításához)
– A volt központi buszmegállóban épült nyilvános toalett szeptember 9-re nyilván nem készült el teljesen, így a városnapokon
még nem üzemelt.
E kellemetlenségek ellenére – amelyek zömét a szervezők nem
tudhatták befolyásolni – dicséret illeti az idei városnapok szervezőgárdáját a háromnapos színes és tartalmas műsor összeállításáért.
-O-
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Jesenné dni mesta
Najdôležitejšou udalosťou trojdňových osláv bolo bezpochyby
odovzdanie pešej zóny. Udalosť poskytla príležitosť aj na podpísanie partnerskej zmluvy medzi Baraoltom (RO) a Štúrovom. Mnohým sa páčil sprievod 350-ych členov 15-ych folklórnych súborov
v sobotu večer na Hlavnej ulici. Sprievod do ľudových krojov oblečených mladých tanečníkov spestril ich spev a dychová hudba z Leányváru. Folklórne skupiny vystúpili v rámci programu v pivnom
stane na parkovisku kúpaliska. Pozoruhodné boli svadobné tance
súboru Kisbojtár, sedmohradské tance detského folklórneho súboru z Baraoltu, tance zo Žitného ostrova súboru Vasvirág, gemerské
tance súboru Iglice zo Svodína a vystúpenie citarového súboru
z Obidu. Súbor z Piliscsévu sa predstavil slovenskými tancami,
a súbor z Leányváru zabával obecenstvo nemeckými tancami. Prekvapivý úspech mala prehliadka historických vozidiel – oldtimerov,
ktorú zorganizoval Spolok Aero Slovakia z Nitry. Mnohí sa vyfotili pri týchto vyleštených automobilových skvostoch. Časť starých
vozidiel ich majitelia používajú do dnešného dňa. tie. V sobotu vyhlásili víťazov v troch kategóriách – najstarší, technicky najvyspelejší a najelegantnejší automobil. Najstarším autom sa stal model
Ford T, vyrobený v roku 1916 v Detroite, s obsahom valcov
2895 cm3, spotrebou 14-15 litrov, a najvyššou rýchlosťou 70 km/
hodinu. Technicky najvyspelejším sa stal šesťvalcový Packard z roku 1925, s výkonnosťou 66 koňských síl a najvyššou rýchlosťou
120 km/hodinu. Najelegantnejším vozom sa stal Jaguar z roku
1967, s najvyššou rýchlosťou 240 km/hodinu, so zrýchlením na
100km/hod za 6,5 sekúnd. Spomenutiahodná bola rýchla jazda
známeho českého kamiónového pretekára Stanislava Matejovského, víťaza Európskeho pohára a Adama Lacku, ktorý získal na tejto súťaži 3. miesto, na kamióne Tatra (max. rýchlosť 300 km za
hodinu). Atrakcia sa konala medzi sporiteľňou a Nánanskou cestou. Tu sa uskutočnili aj kaskadérske kúsky českého motoristu Pa-

Foto: Himmler

Projektanti a realizátori

vla Vika na motocykli Honda s objemom valcov 900 cm3. Okrem
nich divákom naháňal hrôzu svojím vystúpením silák Ali Morovitz. Nechal sa zraziť osobným automobilom (jedno koleso auta
mu prešlo cez brucho), kopijou v krku pohol z miesta osobné auto
Renault, a zubami sa pokúsil odtiahnuť 15-tonový kamión. V sobotu sa mu to nepodarilo, ale v nedeľu za veľkej ovácie obecenstva
mág odtiahol 15 tonovú záťaž do diaľky 3-4 metrov. Na záver môžeme konštatovať, že tohoročné jesenné dni mesta nám zostanú
v pamäti predovšetkým vďaka odovzdaniu pešej zóny. Počas príjemných neskorých letných dní poskytli hlavní účinkujúci osláv
(folklórne a hudobné skupiny, motoristické produkcie) ničím nerušenú zábavu pre miestnych obyvateľov a turistov.
-O- (Preklad: Ági)

Na margo mestských dní
Z príležitosti 4. výročia odovzdania mostu Márie Valérie
a otvorenia pešej zóny sa konali tohoročné jesenné dni mesta.
Organizátori pripravili pestrý program pre zábavy chtivých
občanov. Trojdňovému programu vyšlo v ústrety aj počasie, tak
všetko nasvedčovalo tomu, že nič nemôže zatemniť slávnostnú

Foto: Himmler

atmosféru a náladu. Napriek snaženiu organizátorov niekoľko
nepredvídaných okolností však pôsobilo rušivo. V záujme
ponaučenia uvádzame niekoľko rušivých momentov:
– soboty na nedeľu skupina vandalov poškodila nové
zariadenia pešej zóny. Na takýto čin rozumný človek
nenachádza vysvetlenie.
– V sobotu, keď sa v meste pohybovalo pomerne veľa ľudí,
mohli sme byť svedkami toho, že do slabého trávnika často
šlapali nielen deti, ale aj mnohí dospelí. Vyzerá to tak, že u nás
je potrebná výmena jednej generácie k tomu, aby sa v tomto
smere zmenilo myslenie ľudí.
– večerných hodinách často znepríjemnilo život účinkujúcich
a obecenstva veľké množstvo komárov.
– Hoci zákon zakazuje fajčenie na uzavretých zábavných
a spoločenských podujatiach, v pivnom stane to mnohí fajčiari
nebrali do úvahy. Usporiadatelia snáď mali upozorniť fajčiarov
na skutočnosť, že svojím počínaním sa dopúšťajú nezdvorilosti.
Nehovoriac o tom, že ľudovým tanečníkom nie je príjemné
tancovať a spievať v znečistenom ovzduší.
– Jednotlivé programy sa v mnohých prípadoch odlišovali od
vopred ohláseného programu. Darmo sme napr. očakávali súbor
z Angoly, alebo jazdu súťažného vozidla Formuly 1 (vedenie
družstva Jordan údajne nepovažovalo asfaltový povrch Hlavnej
ulice za vhodný na uskutočnenie ukážkovej jazdy).
– Verejné toalety na bývalej autobusovej zastávke
pravdepodobne nedokončili do 9. septembra, preto v tomto čase
ani neboli k dispozícii.
Napriek týmto nepríjemným okolnostiam – ktorých
organizátori nemohli vždy ovplyvniť – organizačný štáb
tohoročných jesenných dní si zaslúži pochvalu za pestrý
trojdňový program.
-O- (Preklad: Ági)
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Hídfutás ezer résztvevővel
Szeptember 24-én került sor az ötödik jubileumi nemzetközi
Híd-futásra. Nyilván a kellemes kora őszi időjárásnak is köszönhetően a versenyzők részéről megnyilvánult érdeklődés messze túlszárnyalta a várakozásokat.
Az esztergomi szervezők délelőtt kilenc és tizenkét óra között a
Mária Valéria híd lábánál fogadták a nevezőket. Az előző évek tapasztalata alapján ezer pólót rendeltek és osztottak szét a versenyzők között. A fokozott érdeklődés miatt azonban a későbben ébredők póló nélkül maradtak. Míg egyeseket fűtött a bizonyítási vágy
és a hosszú távú futószámok startjára nem jellemző módon már az
indítás előtt kétszer is bemozdultak, a mezőny egy jelentős része talán csak a hecc kedvéért (a rossz nyelvek szerint a kapott pólóért)
„vállalta a megmérettetést”, és még a kocogást sem mímelve komótosan gyalogolt át a Mária Valéria hídon. A népes és eléggé heterogén társaság délután egy órakor vágott neki a 4200 méteres távnak,
amely a Duna-parton vezető úton, a Tabán-hídnál a Kis-Duna sétányra lefordulva, majd a Bottyán-hídon és a Mária Valéria hídon,

a párkányi korzón és a Főutcán keresztül vezetett a Vadas kapujában kitűzött célig. Sok szülő gyerekével együtt loholt vagy kocogott.
A 4200 méteres távot többek között Knapp János Pál, esztergomi
alpolgármester és Drapák Károly, Muzsla polgármestere, a Déli Régió elnöke is teljesítette.
A Vadas vezetésének jóvoltából az első helyezettek a serlegen kívül a „Párkány nemcsak fürdőzőknek” című könyvet és belépőkártyát kaptak a Vadas fedett uszodájába. Ezen kívül az első három helyezettek a Wilkinson Pub-nak köszönhetően ezer forint értékű
ajándékutalványban is részesültek. Az iskolák közötti versenyt és az
ezzel járó sportáru levásárlására felhasználható 70 000 forintnyi
összeget az esztergomi Szent István Gimnázium nyerte el. A két testvérváros szervezőbizottságának véleménye teljes mértékben összecseng abban, hogy a Mária Valéria hídon át vezető futóversenyt a
jövőben sem kell profi szintre fejleszteni. Meg kell azt hagyni az
egészséges kocogást és futást kedvelő diákok és felnőttek örömére.
Oravetz

Vyše tisíc účastníkov na behu mosta
24. septembra sa uskutočnil piaty jubilejný ročník medzinárodného behu, ktorej cez most Márie Valérie. Vďaka príjemnému jesennému počasiu záujem zo strany účastníkov bol oveľa väčší než
sa očakávalo. Ostrihomskí usporiadatelia registrovali účastníkov
doobeda v čase od 9.00 do 12.00 hod. pri pilieri mosta. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov objednali a rozdali tisíc tričiek medzi súťažiacimi. Pre zvýšený záujem však neskôr prichádzajúci zostali bez trička. Kým niektorých motivovala túžba preuká-

Foto: Buchlovics

zať svoju zdatnosť, a pre dlhé trate neobvyklým spôsobom aj dvakrát „vyskočili” pred odštartovaním, na druhej strane boli aj takí,
ktorí bežali takpovediac pre srandu (podľa neprajníkov pre tričko),
čo bolo zrejmé aj z toho, že po moste prešli pohodlným krokom.
Početná a dosť heterogénna spoločnosť sa pohla o 13.00 hodine
poobede, aby absolvovala 4200 metrov dlhú trasu, ktorá viedla
popri nábreží Dunaja, cez most Tabán na promenádu pri Malom
Dunaji, ďalej cez Bottyánov most a most Márie Valérie, ďalej
v Štúrove pozdĺž pešej zóny na Hlavnej ulici, až do cieľa v bráne
kúpaliska Vadaš. Mnoho rodičov bežalo so svojimi deťmi, vyžívajúc sa v pohybe. 4200 metrovú vzdialenosť medzi inými zdolali
Knapp János Pál, zástupca primátora mesta Ostrihom a Karol
Drapák, starosta obce Mužla, predseda Južného regiónu.
Vďaka vedenia Vadaš víťazi okrem pohára obdržali aj knihu
„Štúrovo nielen pre kúpeľníkov” a permanentku do krytej plavárne. Umiestnení na prvých troch miestach obdržali ďalej poukaz
v hodnote 1000 forintov od Wilkinson Pub. Súťaž škôl a tým 70
000 forintov na nákup športových potrieb vyhralo Szent István
Gimnázium z Ostrihomu. Organizátori oboch družobných miest
sa zhodujú na tom, že medzinárodný beh na moste Márie Valérie
netreba povýšiť na profesionálnu úroveň podľa komárňanského
vzoru. Treba ho ponechať pre radosť zdravého poklusu pre neprofesionálnych študentov a dospelých.

Eredmények

Oravetz (Preklad: Ági)

Felnőttek:
1. Miczér Albert, Kiss Éva
2. Rendes Csaba, Szálka Éva
3. Emmer Attila, Dr. Kotsi Éva
Középiskolások:
1. Szemeti Péter, Pozsonyi Ágnes
2. Németh Dávid, Osvald Adrienn
3. Hangya Bálint, Nagy Angéla
Felsősök:
1. Svajcsik Áron, Nagy Brigitta
2. Moór Dávid, Bognár Gréta
3. Nagy Attila, Janig Anna
Alsósok:
1. Sitku Áron, Füzék Zsófi
2. Sólyom Gellért, Bégányi Dorottya
3. Gerleng Máté, Újvári Fanni
Iskolák közötti verseny:
1. Szenti István Gimnázium (177 fő – a tanulók 38%-a)
– Gimnázium Štúrovo: 19%
– Babits Általános Iskola: 16%
– Mindszenty Általános Iskola: 18 %
– József Attila Általános Iskola: 9%
– Bottyán szakiskola: 11 %

A verseny rendezői:
Kismóni János, Halasi Tibor, Szerencsés Tamás

Köszönet a támogatásért: Esztergom és Párkány Önkormányzatának, Esztergomi és Párkányi Rendőrség, Határőrség,
Polgárőrség, Közterület Felügyelet, Párkányi Vadas Termálfürdő, Wilkinson Pub, Egom Krizo, Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület
Külön köszönet a Bottyán János Műszaki Középiskola és a
Párkányi Gimnázium diákjainak a rendezésben való önzetlen
segítségért! Az időjárás kegyeibe fogadott minket hisz fantasztikus, tökéletes, napos futóidő volt! A nevezés kilenc órakor
kezdődött meg és már ekkor több mint 600 neveztek be. Negyed tizenkettőkor az összes póló elfogyott, így a rendezőség
a saját pólóit is felajánlotta a futóknak. Az első futók 12 perc
alatt érkeztek a célba, a mezőny vége fél kettő felé érkezett a
Vadas Termálfürdőbe, ahol a frissítés után díjtalanul használhatták a medencéket! Ez egy igazi futóünnep volt! Jövőre
mindenkit sok szeretettel várunk ismét, remélhetőleg több pólóval!!!
Szerencsés Tamás
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Felesküdött a régió borlovagrendje
Avatási ceremóniával, templomi borrendi áldással és borbemutató-kóstolóval tisztelgett a magyar bortársadalom a régió
borlovagrendje előtt.
Szeptember 23-án az esztergomi Megyeháza dísztermébe fanfárszóra vonult be a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend, a vendégként fogadott másik 18 hazai borrend, és számos
elismert borszakértő, borszervezeti elöljáró. Horányi László,
színművész színes összekötő beszédekkel vezette le a ceremóniát. Nyergesi Rezső bornagymester megnyitó beszéde után a
Vivat Bacchus énekegyüttes nyújtott át a nemes nedű ízéhez
méltó dalcsokrot a résztvevőknek. A kétközpontú Borrendet
Esztergom képviseletében Knapp János Pál alpolgármester,
majd Ján Oravec, Párkány polgármestere köszöntötte. Dr.
Terts András, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke örömmel közölhette, hogy ezen a napon történik
meg az ünnepelt borrend bejegyzése. Dr. Csoma Zsigmond, a
borrend nemzetközileg elismert bortudor-tagja a régió borkultúrájának történetét vázolta fel, majd elérkezett a délelőtt legünnepélyesebb pillanata. A Magyar Borakadémia elnöke,
Modos Péter által előolvasott szöveg alapján esküt tett a tavaly
született borrend 24 tagja. Az esküszöveg utolsó mondata –
„Kulturált borfogyasztás egészség, jókedv és barátság” – elhangzása után a borbarátok aláírásukkal is megerősítették vállalásaikat, majd átvették a tagságot tanúsító okleveleket Terts
Andrástól. A lovagok, azaz a régió elismert szőlész-borász szakemberei, bor-szeretők név szerint a következők: Hartl Mónika,
Bábszki János, Gere József, Gyöngyös Antal, György János,
Prantner József, Teplánszky Ferenc, Tóth Gábor, Tóth Tivadar
és Vikukel László Esztergomból, Dávid Mihály, Drozdík József,
Erdős Rudolf, Ivanics László és Petrech Miroslav Párkányból,
Bartos Kálmán Lábatlanról, Bátori József Tátról, Benefi László
és Révész Gábor Ebedről, Dr. Csoma Zsigmond Budapestről,
Dékány József Szőgyénből, Farszki Tibor Tokodról, Nyergesi
Rezső Nyergesről, valamint Török János Bajótról. Modos Péter köszönetet mondott a frissen felavatott borrendi tagoknak
a bor népszerűsítéséért folytatott aktív tevékenységükért, a magyar bor nemzetközi elismertetéséért folytatott fáradozásaikért.
Elismerését fejezte ki azért a kivételes gesztusért is, hogy a világon elsőként nemzetközi borlovagrendet alapítottak, amely hitet tett amellett, hogy sem a Duna, sem az országhatár nem választhatja el az azonos ökológiai adottságú területeket, az embereket és kultúrákat, hanem hídépítési lehetőséget kínál, amit
a lovagrend a maga eszközeivel igyekszik segíteni és kihasználni. A nem mindennapi alkalmakhoz illően meglepetéssel ké-

szültek a tatai Zsigmond Király társlovagrend tagjai, akik egy
gyönyörű kerámiatállal és boraikkal kedveskedtek a frissen avatott „borhíveknek”. Bíró Péter, egy párizsi székhelyű nemzetközi borszövetség nagykövete szintén azt emelte ki, hogy az
emberek közti határokat még a politikusok sem tudják meghúzni, viszont a közös kultúra, melynek fontos része a bor, képes
tovább erősíteni az összetartozás érzését. „Barátság deklarálódik ebben a borrendben.” – összegezte meghatottan érzéseit Bíró Péter. Az avatási ceremónia végeztével az ünneplő sereglet
átvonult a Belvárosi Templomba, ahol Michels Antal, római
katolikus plébános a bornak és a borrendnek szentelt misét celebrált. A Bibliából számos helyről idézett a szent itallal kapcsolatban: „A mértékkel fogyasztott bor a lélek és a szív öröme.”
Krisztus az utolsó vacsorán az eucharisztiában a bort, mint saját vérének szimbólumát örök időkre a liturgia elengedhetetlen
magasztos részévé tette. Gyöngyös Ferenc, Burján László, Csudai Sándor és Kovács László római katolikus plébános és esperes urak, illetve Ágoston Csaba református borrendi tiszteletes
adtak áldás a borrend zászlajára, valamint zászlósborára, a Királyleánykára és valamennyi megjelent borrendi tagra. Délután
ünnepélyes felvonulással folytatódott az ünnepség Párkány főterén, ahonnan a lovagok – mazsorettek és a lábatlani, valamint
a bajnai fúvószenekarok kíséretével – bevonulnak a párkányi
városházára, majd onnan a Mária Valéria hídon átvonulnak az
esztergomi városházához.
Az ünnepséget a bélai kastélyban zajló borbemutató és borkóstoló tette teljessé. Bár a bor borúra is elsőrangú nedű, e napon a derű édesítésének nektára volt.
Kép és szöveg: Kertész Viktor (Hídlap, 2005. szeptember 24.)

Augusztusban történt
1. – A Szent Imre tér közelében egy személyautó elütött egy babakocsis fiatalasszonyt. A két hónapos csecsemő kizuhant a kocsiból, de
szerencsére sérülés nélkül megúszta a balesetet.
– Panchal Mansaram Kanadában élő indiai művész alkotásaiból
nyílt kiállítás a városi múzeumban.
3. – Véget ért a tíznapos trópusi hőség.
4-6.– Sörfesztivál a kikötői parkolóban. Felléptek: a Kozmix, Baby
Gabi, RB-Rock, SID, Bikini, P-Unicum, Karthágó, Trapéz.
5. – Megnyitotta kapuját a Maxi Expo nevű vándor állatkert a Zsellérparton.
7. – Slágerösszeállításával Nagykéren vendégszerepelt a Párkányi
Színkör.
– Štúrovo – Dolné Vestenice 3:1 (2:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés, a III. liga nyugati csoportjának nyitófordulójában.
10. – A Párkányi Képzőművészkör tagjainak műveiből nyílt kiállítás a
városi galériában.
13. – A bényi falunapon vendégszerepelt a Párkányi Színkör.
14. – Nové Mesto – Štúrovo 1:0 (0:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.

19. – Boxgála a kikötői parkolóban.
20. – Terepmotoros Szlovák nemzetközi bajnokság és Szlovák kupa a
nánai versenypályán.
– A Garamakövesd és Bajta közötti úton összeütközött egy Škoda
Forman és egy Steyr Puch gépkocsi. Utasaik kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek.
21. – Štúrovo – Bánovce nad Bebravou 2:1 (1:1) – bajnoki labdarúgó
mérkőzés.
26. – A sok esőtől megáradt Duna 530 cm-en tetőzött városunknál.
28. – Faluházavatás Kisújfalun.
– Nyitott nap a Hídőr-házban. Az új hídőr, a német Sonja
Hinrichsen első bemutatkozása.
– Močenok – Štúrovo 3:0 (2:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
–Mária Evangéliuma – az Érsekújvári Rockszínpad vendégszereplése a VMK nagytermében.
31. – Zámbó Kornél festményeiből nyílt kiállítás a városi galériában.
– Elán koncert a stadionon.
(p.j.)
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Nová tvár starej školy
Som presvedčená, že riaditeľ každej školy má veľkú radosť, keď
má príležitosť zveľadiť svoju školu, keď má príležitosť vytvoriť
v nej čo najlepšie podmienky pre edukačný proces. Nech sa to týka zefektívňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoja ľudských zdrojov alebo materiálno-technickej základne školy. Na začiatku nového školského roka sme takúto radostnú príležitosť mali i my, na Základnej škole v Štúrove. 5. septembra sme totiž za
prítomnosti štátneho tajomníka MŠ SR, László Szigetiho, predstaviteľov mesta, škôl, školských zariadení, firiem a miestnych organizácií slávnostne sprístupnili pre našich žiakov a učiteľov dve
zrekonštruované pôvodné školské budovy. Naša škola otvorila
svoje brány v roku 1961. Je evidentné, že počas tých vyše 40 rokov sa každé riaditeľstvo snažilo o vytváranie čo najkvalitnejších
podmienok pre výchovno-vzdelávací proces, či sa to týkalo exteriéru alebo interiérového vybavenia školy. Postupne bolo zrevitalizované okolie školy, bol vysadený pekný park, vznikol školský
pokusný pozemok, školské ihriská, ktoré boli neskôr zrekonštruované. Menil sa i interiér školy, vznikali odborné učebne, bola vymenená podlahová krytina i strecha budovy. K významným medzníkom v histórii školy patrila výstavba školskej jedálne, plynofikácia i výstavba ďalšieho pavilónu, ktorý slúži na výchovu a vzdelávanie našich najmenších žiakov.
Cieľom súčasnej rekonštrukcie, ktorá sa týkala výmeny okien,
opláštenia budovy a výmeny dažďových zvodov bolo skvalitnenie
inštitucionálnych podmienok vyučovania na ZŠ. Celkové investičné náklady činili vyše sedem miliónov korún, a boli hradené
z fondov Európskej únie (80%), zo štátneho rozpočtu SR (15%),
a kofinancované a z rozpočtu mesta.
Úprimne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na rekonštrukcii, ktorú zrealizovala a zároveň
i sponzorovala firma Frűhwald z Topoľníkov v spolupráci s fir-

Foto: Himmler

Obnovenú budovu odovzdali riaditeľka Judita Viziová
a štátny tajomník László Szigeti

mou SlovFenstherm zo Štúrova. Rekonštrukciu budovy podporila
i Stredoeurópska nadácia vďaka spoločnosti Slovnaft, a.s.
Ďakujem všetkým zainteresovaným za spoluprácu, za podporu,
za podanú pomocnú ruku. Pevne verím, že sa v zrekonštruovanej
budove budeme všetci lepšie cítiť a že sa z pekného budeme môcť
ešte dlho tešiť.
PaedDr. Judita Viziová, riaditeľka ZŠ

Skupina Elán odštartovala svoje česko-slovenské turné v Štúrove

Večer vo veľkom štýle
V posledný augustový deň sa mestský štadión premenil na
koncertné pódium. V našom meste odštartovala svoje česko-slovenské turné legenda populárnej hudby, skupina Elán. ELÁN
ON TOUR 2005 je súčasťou osláv 25. výročia založenia skupiny, ktoré si frontmani tejto formácie a ich priaznivci pripomenuli práve v tomto roku.
Hlavný organizátor, Attila Farkas si zaumienil, že túto skupinu raz „dostane” do Štúrova, čo sa mu na sklonku leta podarilo. Nebolo to však jednoduché: „Po prvom stretnutí s manažérom Elánu som si myslel, že to bude nad moje sily. Podmienky
boli veľmi tvrdé. Usporiadať takýto koncert vlastnými silami sa
v našich podmienkach ukázalo ako nemožné, preto sme museli
osloviť viacerých partnerov. Najväčšiu podporu sme našli u kar-

Atmosféra na afterparty bola skvelá. Zľava Vašo Patejdl,
organizátor koncertu Attila Farkas,
v bielej košeli Roman Brecely, a úplne vpravo Henry Tóth

tonážky Kappa Obaly Štúrovo, a.s. v zastúpení jej riaditeľa
Ing. Romana Brecelyho.”
Predaj vstupeniek sa rozbehol veľmi pomaly, na čom malo výrazný podiel pretrvávajúce daždivé počasie. Organizátori napokon v deň koncertu mohli konštatovať predaj približne 5 000
vstupeniek. Príjemný letný večer otvorila predkapela Taktici
s hitmi ako Dáša, alebo Seňorita Margarita. Po nej zaujala miesta na pódiu osemčlenná zostava Elánu, ktorá bola okrem jadra
(Jožo Ráž, Vašo Patejdl, Ján Baláž, Peter Farnbauer a Ľubo Horňák) posilnená o Henryho Tótha, Juraja Kuchárka a Tonyho Benedeka. Rockeri zahrali počas vyše dvoch hodín takmer tridsať
skladieb. Okrem starých osvedčených hitov zazneli aj novinky
ako Jedenáste prikázanie, alebo Žúrové fotky z pripravovaného
albumu Anjelská daň, ktorý sa má objaviť na sklonku roka.
Koncert bol ukončený ohňostrojom.
Medzi vyše päťtisícovým publikom bolo aj približne 250 VIP
hostí, ktorých na koncert pozval hlavný sponzor koncertu, kartonážka Kappa Obaly Štúrovo, a.s.. Väčšinu hostí tvorili najvýznamnejší zákazníci kartonážky, ako i predstavitelia samosprávy
a miestnych podnikateľských kruhov. Po koncerte pokračoval
spoločenský večer na afterparty v hoteli Aqua pri termálnom kúpalisku, kam po polnoci ako prekvapenie večera zavítali aj traja členovia skupiny Elán. Riaditeľ kartonážky, Ing. Brecely daroval hudobníkom tortu v podobe gitary symbolizujúcej jubileum skupiny. „Eláni” sa o tortu podelili s prítomnými hosťami
z rôznych kútov Slovenska, ktorí tak mali možnosť pobaviť sa
o hudbe, na ktorej vyrastali. Po koncerte v Štúrove sa Elán vydal na turné do Čiech. Na Slovensku skupina v rámci turné odohrala koncert v Košiciach a na Bratislavskom hrade.
rks, foto autor
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Brüsszelben bemutatkozott az Ister-Granum Eurorégió
Szeptember 21-én az Európai Parlament Néppárti Frakciójának meghívására egy 21-tagú eurorégiós küldöttség
utazott Brüsszelbe, hogy bemutatkozzon az Unió törvényhozásában.
A küldöttséget Meggyes Tamás, Esztergom polgármestere, az eurorégió elnöke vezette, a balparti településeket
Drapák Károly, Muzsla polgármestere,
az eurorégió alelnöke, Mihalik Gábor,
Köbölkút polgármestere, Tóth Tibor,
Karva
polgármestere,
Himmler
György, az eurorégió kulturális bizottságának tagja, valamint Tóth Attilla, a
párkányi regionális fejlesztési ügynökség igazgatója képviselték. A meghívás
annál inkább nevezhető rangosnak, mivel az Ister-Granum elsőként mutatkozhatott be a magyarországi eurorégiók
közül, mégpedig a lengyelországi Sziléziai Eurorégióval közösen, ami jelzi a
közös lobbizás körvonalait is. A prezentációt Ocskay Gyula, tanácsadó és Kiss
Antal, esztergomi kabinetfőnök vezették fel, majd a meghívott EUképviselők tettek fel kérdéseket. A bemutatkozás vendéglátója, Pálfi István
mellett jelen voltak: Schmitt Pál,
Barsiné-Pataky Etelka, BauerEdit,
Duka-Zólyomi Árpád valamint Marián
Štastný EP-képviselők, illetve további
uniós tisztségviselők, akikkel a bemutatkozás után kötetlen eszmecserét folytattak a delegáció tagjai.
Pálfi István elmondta, hogy a már létező alapok mellett az Unió külön pénz-

alap létrehozását tervezi a határmenti
együttműködések előmozdítására. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az uniós
pénzek legfőbb címzettje az önkormányzati szféra, ezért rendkívül fontos,
hogy az önkormányzatok sokkal
offenzívebb magatartást képviseljenek a
fejlesztéseik terén. Jan Olbrych, az EU
parlament területfejlesztési bizottságának elnöke, aki a rendezvény védnöke
volt, felhívta a figyelmet arra, hogy a
régiók Európájában a határon átnyúló
kapcsolatépítés nem függhet alapvetően
az uniós pénzek folyósításától. A közös

élettér megteremtéséhez elsősorban
akaratra és nyíltságra van szükség.
Meggyes Tamás víziója szerint Esztergom és Párkány a jövőben egy városként fog funkcionálni, bár két külön államban lesznek. Ugyanis nem a rivalizálásban, hanem egy közös munkamegosztásban vagyunk érdekeltek. A résztvevők a nap folyamán az EU Parlament
munkájával ismerkedtek és megtekintették az EU brüsszeli létesítményeit,
valamint egy városnéző sétán vettek
részt.
Himmler György

Küldöttségünk az Európa-parlamentben

Euroregión Ister-Granum sa predstavil v Bruseli
Na pozvanie frakcie Ľudovej strany
Európskeho parlamentu, dňa 21. septembra pricestovala do Bruselu 21členná delegácia nášho euroregiónu,
aby sa predstavila v najvyššej európskej inštitúcii.
Delegáciu viedol Tamás Meggyes,
primátor Ostrihomu, predseda euroregiónu. Usadlosti ľavého brehu reprezentovali Karol Drapák, starosta obce

Budova Európskeho parlamentu

Mužla, podpredseda euroregiónu Gabriel Mihalik, starosta Gbeliec, Tibor
Tóth, starosta Kravian, Juraj Himmler,
člen kultúrnej komisie euroregiónu
a Attila Tóth, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry v Štúrove. Pozvanie
bolo o to hodnotnejšie, že spomedzi euroregiónov Maďarska (i keď cezhraničný) sa mohol náš euroregión predstaviť
v Bruseli ako prvý, a to spolu s poľským
euroregiónom Sliezsko, čo naznačuje aj
obrysy spoločného lobingu. Prezentáciu
uviedli poradca Gyula Ocskay a Antal
Kiss, šéf kabinetu primátora Ostrihomu, potom prizvaní poslanci Európskeho parlamentu položili svoje otázky.
Popri hostiteľovi prezentácie, Istvánovi
Pálfim boli prítomní poslanci: Schmitt
Pál, Barsiné-Pataky Etelka, Bauer Edit,
Duka-Zólyomi Árpád a Marián Štastný, resp. ďalší funkcionári únie, s ktorými členovia delegácie po prezentácii
viedli voľnú výmenu názorov.
István Pálfi uviedol, že popri existujúcich fondoch únia plánuje založenie
samostatného fondu, ktorá má slúžiť

podpore cezhraničnej spolupráce. Upozornil aj na to, že hlavným adresátom
zdrojov únie sú samosprávy, preto je
mimoriadne dôležité, aby samosprávy
prezentovali ofenzívnejší postoj vo svojich rozvojových programoch.
Jan Olbrych, predseda komisie regionálneho rozvoja Európskeho parlamentu, ktorý bol garantom podujatia, upozornil na to, že budovanie cezhraničnej
spolupráce v Európe regiónov nemôže
závisieť zásadne od poskytnutia financií z európskych zdrojov. K vytvoreniu
spoločného životného priestoru je potrebná predovšetkým vôla a otvorenosť.
Podľa vízie Tamása Meggyesa, Ostrihom a Štúrovo v budúcnosti budú fungovať, ako jedno mesto, i keď budú
v dvoch rôznych štátoch. Nie sme totiž
rivalmi, ale sme zainteresovaní na vzájomnej deľbe práce. Členovia delegácie
počas návštevy sa oboznamovali s prácou Európskeho parlamentu, prezreli si
bruselské ustanovizne EÚ a zúčastnili
sa prehliadky mesta.
Juraj Himmler, Foto: Fogarasi Zsolt
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Történelmi úti okmányok a városi múzeumban
Az utazás felettébb szükséges voltát, olykor-olykor diszkrét
báját idézi az úti okmányokból összeállított kiállítás, melynek
ünnepélyes megnyitójára – igen szép számú érdeklődő részvételével – szeptember 7-én került sor a városi múzeumban. A
párkányi Lenk János, e gazdag és értékes gyűjtemény tulajdonosa azzal a szándékkal gyűjtögeti régi korok és a jelen úti okmányait, hogy felelevenítse az idősebb korosztály utazással
kapcsolatos emlékeit, a mai fiatalokkal pedig megismertesse
szüleik és nagyszüleik nem mindig zökkenőmentes utazási „kísérleteit”. A megnyitón a tárlat „gazdájának” szavai után
Várady Judit, budapesti újságíró méltatta a nem mindennapi
kollekciót és reményét fejezte ki, hogy más múzeumok is felfigyelnek erre a különleges gyűjteményre. A kiállításon különböző korszakok (és rendszerek) passzusai láthatók, de megtalálható itt néhány ország máig használatos útlevele is. Kuriózumnak
számít az 1826-ban, XII. Leó pápa nevében kiállított úti okmány Alessandro Giustiniani apostoli nuncius részére. A kiállítás további érdekessége egy 1847-ből származó „nemesi utazólevél”, amely tulajdonosát lakóhelye elhagyására jogosította fel
a monarchia területén. Az 1848-as jobbágyfelszabadítás előtt

ugyanis csak a kiváltságosok utazhattak. Az 1905-ben, tehát
épp száz éve, „Ő Felsége I. Ferencz József ausztriai császár és
Magyarország apostoli királya nevében” kiadott útlevél még
fénykép nélküli, de pontos személyleírást tartalmaz. A második
világháború idejéből származó útlevelekben megfigyelhető,
hogy a háború ellenére az emberek bár korlátozásokkal, de
mégis utaztak. Az útlevél elődje egy A4-es méretű, egylapos
irat, amely általában az ország hivatalos nyelvén volt kiadva,
továbbá német, francia esetleg latin nyelven is íródott. Európában hivatalosan 1915-től vezették be a fényképes úti okmányokat, addig pontos személyleírást tartalmazó iratokat használtak.
A későbbiekben az egylapos formátumú útlevelekről áttértek a
többlapos kis formátumú füzetecskékre, melyek a mai napig
forgalomban vannak. A közel kétszáz különféle útlevél, személyazonossági és utazási igazolvány, a határátlépéshez szükséges egyéb úti okmány betekintést enged nyújtani letűnt korok
és rendszerek hivatalos utazási- és politikai kultúrájába, egységes képet adva ezzel utazásaink hol gyönyörűséges, hol pedig
gyötrelmes valóságáról.
Juhász Gyula

Historické cestovné doklady v mestskom múzeu
Dňa 7. septembra sa za účasti početných záujemcov konalo
slávnostné otvorenie výstavy historických cestovných dokladov
v mestskom múzeu. Ján Lenk, majiteľ hodnotnej a bohatej súkromnej zbierky vo svojom otváracom príhovore zdôraznil, že touto
výstavou jednak chcel osviežiť cestovateľskú pamäť staršej generácie, no a mladším sa snaží priblížiť cestovateľské zvyky našich
predkov. Budapeštianska novinárka, Judit Várady ocenila nevšednú kolekciu s nádejou, že aj ďalšie múzeá uvítajú túto zvláštnu
zbierku. Výstava prezentuje sériu historických cestovných dokladov rôznych období a režimov, ale sú tu vystavené i cestovné pasy, hraničné priepustky a občianske preukazy, ktoré sa používajú
dodnes. Kuriozitou výstavy je aj cestovný doklad vystavený v mene pápeža Leva XII. z roku 1826 pre apoštolského nuncia Alessandra Giustininaniho, ktorý oprávňoval držiteľa k neobmedzovanému voľnému pohybu. Ďalšou zaujímavosťou výstavy je „šľachtický cestovný doklad” z roku 1847, ktorý oprávňoval majiteľa
k opusteniu svojho bydliska na území monarchie. Pred zrušením
poddanstva v roku 1848 totiž mohli cestovať len „vyvolení”, čiže

šľachta. Cestovný pas vydaný v roku 1905 – teda práve pred sto
rokmi – „v mene jeho veličenstva Františka Jozefa I., cisára Rakúska, a apoštolského kráľa Uhorska”, ešte neobsahuje fotografiu,
iba presný popis osoby. Z niektorých cestovných dokladov je viditeľné, že aj počas druhej svetovej vojny ľudia cestovali, i keď
s obmedzeniami. Predchodcami cestovných pasov boli listiny –
jednolist formátu A4 – ktoré boli vytlačené v štátnom úradnom
jazyku krajiny, ďalej v nemeckom, francúzskom, prípadne latinskom jazyku. Fotografie v cestovných pasoch sa začali používať
ujednotene až od roku 1915, dovtedy sa zaužíval iba podrobný
popis osoby. Jednolistové cestovné doklady postupne prechádzali
na cestovný pas formátu malého zošítka s niekoľkými stranami,
tieto sa používajú dodnes. Zhruba dvesto vystavených rôznych
pasov, občianskych a cestovných preukazov a iné, k cestovaniu
potrebné doklady nám ponúkajú pohľad na cestovnú a politickú
kultúru dávnych časov , a zároveň dávajú jednotný obraz o cestovaní, ktoré bolo miestami pekné, a inokedy sužujúce.
Július Juhász

Hölgyeim! Uraim!
Váratlan vendégként toppantam ide. Budapesttől Párkányig
fogalmaztam a sorokat, mit is mondhatnék el egy ilyen kiállítás
alkalmából? Eszembe jutott, amikor kisgyermekként eszméltem
a világra és felfogtam, hogy a Duna másik partja egy másik ország. Eszembe jutott az első utam Szlovákiába, akkor még
Csehszlovákiába. Amikor még különböző országok voltunk,
határokkal, útlevelekkel, és szorongó szívvel léptük át a határt,
mert úgy éreztük, úgy neveltek minket, hogy elhagyva az otthont, a hazát, valahogy másként, jobbként kell viselkednünk.
Aztán eszembe jutottak a szomszédolás örömei, a Tátra csodái, kirándulások, és a mindig megbúvó történelmi titkok is.
Azt is megélhettem, hogy átsétálhatok a hídon, a hidakon, hogy
egy közös világ lettünk, hogy megvalósulni látszik a József
Attila-i gondolat: Szabadság, Te szülj nekem rendet! Hiszen
most ezt a rendet kell, kellene megteremtenünk! Ez a dolgunk!
És ehhez a rendhez tartozik az is, hogy megbecsüljük a múlt értékeit, mert akinek nincs múltja, nincs jövője sem.
A szabadság fogalmától elválaszthatatlan a törvény és a kötelesség fogalma. Hiszem, hogy az értelmes lény szabadsága nem
abban áll, hogy fittyet hány mindenféle törvényre, hanem abban, hogy maga szab törvényt önnönmagának, s azt követi, ha

kell tűzön-vízen át, mindhalálig. Lenk János az egyik példája az
ilyen embernek. Amíg dolgozott, hitte, tisztelte, betartotta a
törvényt, vezérelte a kötelesség. A jelen mindig útelágazás,
amelyben dönteni kell: merre tovább. Selejtezünk, kidobjuk a
régit, vagy megőrizzük belőle azt, ami továbbvisz, ami érték.
Nehéz eldönteni valójában mit is vigyünk magunkkal, mi is az
igazi érték, mely ma is tegnap is és holnap is az marad. Ez a kis
gyűjtemény egy a maradandó értékek sorából, a törvénytiszteletnek egy darabja: mementó, olyan dokumentumok gyűjteménye, melyek mögött emberi sorsok, a megélt múlt különböző
élethelyzetei rejlenek. Milyen jó lenne beszédre bírni ezeket a
dokumentumokat! Mennyi mindent el tudnának mondani!
Gazdagítanának bennünket, és talán szembesítenének is múltunkkal, hibáinkkal és ma már gyakorta értelmetlennek vélt
törvényeinkkel.
Remélem és bízom benne, hogy ez a gyűjtemény eljut majd
máshová is, hogy esetleg egyszer egy könyvben foglaltatik és része lesz közös és most már európai történelmünknek.
Várady Judit (Budapest)
(Elhangzott a városi múzeumban, a „Történelmi úti okmányok”
c. kiállítás megnyitóján.)
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Emléktábla Hubik Istvánnak
Garamkövesd község önkormányzata
2005. április 15-én emléktáblát emelt a
művelődési ház falán a község jeles szülöttének, a jogász, műfordító és könyvszerkesztő Hubik Istvánnak. Életútjáról
pályatársa Koncsol László költő, irodalmár és helytörténész emlékezett meg. Az
avatáson részt vett Hubik István családja
is. Ebből az alkalomból vázoljuk fel életpályáját és munkásságát.
Hubik István Garamkövesden született,
1916. november 9-én. 1938-ban a komáromi bencés gimnáziumban érettségizett.
1944-ben jogi doktorátust szerzett a pécsi
Erzsébet Tudományegyetemen. 19441945-ben közigazgatási gyakorno k volt.
1945-1947-ben alkalmi munkás, 19471949-ben a Magyar Meghatalmazotti Hivatal körzeti megbízottja, 1950-1954-ben
tisztviselő volt. 1954-től a csehszlovákiai
magyar könyvkiadásban dolgozott: a Madách Könyv- és Lapkiadó elődeinél szerkesztőként, majd 1969-1972-ben a Madách főszerkesztője, később főszerkesztő
helyettese volt. 1979 végén nyugdíjba vonult. Fordításaiért négy alkalommal kapott Madách Imre díjat (1973, 1978,
1988, 1990), háromszor részesült a Szlovák Irodalmi Alap Nívódíjában (1966,
1970, 1987), és 1991-ben megkapta a
Madách Könyv- és Lapkiadó Nívódíját.
Elhunyt Pozsonyban 1994. július 7-én.
Fordításai: Bohumil Říha: Két tavasz
(1954), Martin Kukučín: Falusi regény
(1954), Ház a hegyoldalban (1956), Életképek (1957), Ifjú évek (1959), Lassú víz
(1961), Majd ha a bácsi meghal (1976),
Jarmila Glazarová: Advent (1955), Mária

1942 tavaszán a kövesdi hídon.
Balról az első Hubik István,
jobb oldalon Podlupszky Mihály

Jančová: Nagyanyó meséi (1955), A cipó
(1958), Rudolf Luskáč: Végtelen vadászmezőkön (1957), A tajgavadász hagyatéka
(1961), Božena Němcová: Falu a
Šumavában (1958), Ľudo Ondrejov: Kalandok a vadonban (1959), A földön a te
csillagod (1961), František Kubka: Esték a
Fekete- tenger partján (1960), Zuzka
Zguriška: Kettős lakodalom (1961), Jan
Procházka: Zöld látóhatár (1962), Jiří
Hronek: Hispaniola aranya (1963), Ivan
Kříž: Nagypuszta (1963), Ondrej Sekora:
Hangya Peti (1964), Zdeněk Pluhář: Az
vesse rá az első követ (1965), Vendéglő az
elveszett Vadmacskához (1982), Hatkor
az
Astoriában
(1986),
Vojtech
Zamarovský: Trója felfedezése (1965),
Ladislav Ťažký: Csupa jó katona (1967),
Hana Bělohradská: Az utolsó vacsora
(1968), Jiří Hanzelka-Miroslav Zikmund:
Ezerkétéjszaka (1968), Világrész a Himalája alatt (1971), Jan Welzl: Harminc esz-

tendő a magas Északon (1969), Oldřich
Daněk: A király megfut a csatából (1970),
A király nem visel sisakot (1973), Jiří
Šotola: Jézustársaság (1971), Nyársra
húzva (1979), Szent a hídon (1984), Alfonz Bednár: Egy marék aprópénz (1972),
Egy marék aprópénz a szerencsekutyában
(1977), Egy marék aprópénz a Trüphé
bolygóról (1984), Jaroslav Hašek: Dekameron (többekkel 1975), Jan Kozák: A
tajgán vadásztam (1977), Fekete coboly,
barnamedve (1988), Vladimír Körner: A
méhek völgye (1980), Ladislav Ballek: A
segéd (1980), Akácok (1986), Margita
Figuli: Három gesztenyepej (1980), Norbert Frýd: Minta érték nélkül és a Püspök
úr. Kellemes gondok (1981), Vincent
Šikula: A sárgarigó (1983), Jozef Kot: Tekézők (1984), Marie Pujmanová: Válaszúton (1984), Rudolf Sloboda: Értelem
(1984), Bűnhődés (1989), František Jílek:
Leonardo (1985), Ivan Hudec: Fattyak
(1987), Vladimír Mináč: Elbeszélések (Illés Annával, 1987), Jozef Puškáš: Álmok,
gyerekek, szeretők (1988), Ľuboš Jurík: A
Mező utca (Kövesdi Jánossal, 1988),
Svätopluk Čech: Prücsök úr kirándulása a
Holdba (1989), Augusta Honzák: Ókori
civilizációk (1990), Martin Bútora: Köznapi történetek (1990), Július Balco: A
hattyúnyakú hegedű (Mayer Judittal,
1991).
Irodalmi értékelések: Turczel Lajos:
Visszatekintés Hubik István pályájára:
Hét 1994. aug. 5; Mayer Judit: In
memoriam Hubik István, Irodalmi Szemle
1994/10.
Podlupszky Mihály

Szigorúbb parkolási feltételek
A városi hivatal javaslatára a párkányi képviselőtestület szeptember
13-án tartott ülésén módosította a 6/2005-ös számú kötelezőérvényű
rendeletét, amely a közrend, a tisztaság, a nyilvános közterületek és
város zöldövezeteinek fenntartását szabályozza. Az új rendelkezés
tiltja a járdákon, a zöld és nyilvános közterületeken történő parkolást, amelyek értelemszerűen nem erre a célra szolgálnak. Az önkormányzat ezzel is gátat próbál szabni a városban elkövetett szabálysértéseknek, amelyek száma az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt. A
Mária Valéria híd felújítása óta és nyilván a Vadas fejlesztései nyomán is sokkal több turista látogat Párkányba. Simon Ferenc, a városi
rendőrség parancsnoka összefüggést lát a fokozottabb turistaforga-

lom és a szabálysértések megszaporodása között. A városi rendőrség
kimutatása szerint idén az első félévben Párkányban hozzávetőleg
annyi szabálysértést követtek el, mint tavaly az egész év folyamán.
Az említett rendeletmódosítás összhangban van a 315/1996 számú
közlekedésről szóló törvénnyel. Tudniillik az autósok számára e törvény sem engedélyezi az utak melletti járdákon történő huzamosabb
parkolást. Csak kivételes esetekben, rövid ideig, legfeljebb három
percig tartó megállás céljával (például, ha a sofőr melletti utas ki akar
szállni az autóból) hajthat fel a járda szegélyére, de akkor sem akadályozhatja a gyalogosok mozgását.
Oravetz

Prísnejšie parkovacie podmienky
Mestské zastupiteľstvo na návrh mestského úradu na svojom zasadnutí dňa 13. septembra upravilo všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2005, ktoré sa týka verejného poriadku, čistoty, verejných priestranstiev a mestskej zelene. Nové nariadenie zakazuje parkovanie na
chodníkoch, zelených a verejných priestranstvách, ktoré neslúžia tomuto účelu. Samospráva sa aj týmto spôsobom snaží zamedziť priestupky, ktorých počet sa v poslednom období značne zvýšil. Od obnovenia mostu Márie Valérie a vplyvom rozvoja kúpaliska Vadaš Štúrovo
navštevuje oveľa viac turistov. František Simon, náčelník mestskej polície vidí súvislosti medzi zvýšeným turistickým ruchom a počtom pri-

estupkov, najmä čo sa týka nesprávneho parkovania. Podľa štatistiky
mestskej polície v prvom polroku 2005 v Štúrove došlo k toľkým priestupkom, ako počas celého minulého roka. Spomínaná úprava nariadenia je v súlade so zákonom o doprave č. 315/1996. Ani tento zákon
nedovoľuje pre vodičov automobilov parkovanie na chodníkoch, len vo
výnimočných prípadoch, na krátku dobu. Vozidlá sa môžu zastaviť
maximálne na tri minúty (napríklad ak spolujazdec chce vystúpiť z auta), a môžu vyjsť na obrubník chodníka, ale ani vtedy nemôžu brániť
plynulej premávke chodcov.
-O- (Preklad: Ági)
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A hidak összekötnek
Idén immár második alkalommal
nyílt lehetőségük a Párkányi Gimnázium, valamint az Esztergomi Szent István Gimnázium diákjainak egy nemzetközi diákcsere programban való
részvételre, amely ,,A hidak összekötnek – Die Brücken verbinden” cím
alatt valósult meg. A program keretében a két gimnázium tanulói ez év júniusában egy felejthetetlen hetet tölthettek el Németországban, amikor
megismerkedtünk az ottani élettel és
kultúrával, betekintést nyerhettünk a
német történelembe, fejleszthettük
nyelvi készségeinket és nem utolsó
sorban számos barátra tettünk szert. A
projekt kétszer egy hetet foglalt magába, amit a három ország diákjai együtt

töltöttek, pompás, változatos programkeretben. Alig két hete annak,
hogy vendégül láttuk német cserediáktársainkat. A szervezők gondoskodtak a tartalmas időtöltésről, valamint
a felejthetetlen élmények sokaságáról.
Az első nap a családokkal való ismerkedést szolgálta. Az egyhetes programba beletartozott iskoláink bemutatása is, de jártunk Budapesten, ahol
megtekintettük a Parlamentet, megcsodálhattuk a Mátyás templomot valamint számos nevezetességgel ismerkedhettünk meg. Ezt követően egynapos kirándulást tettünk Pozsonyba,
ahol megtekintettük a várat, a Szent
Márton Dómot, elmélyedtünk a történelemben és a város jelenében, így

mindenki meglelhette a kedvére való
programot.
Az egyik délután folyamán ellátogattunk a párkányi Hídőr-házba, ahol
megismerkedtünk Sonja Hinrichsen
hídőr munkáival és a Hídőr munkájával. Megcsodálhattuk fényképeit a
Mária Valéria hídon átkelő emberekről, melyeken mesterien megörökített
pillanatok tekintenek vissza ránk. A
program megkoronázásaként diákok
egy kiállítást készítettünk a projektről, amelyet a párkányi városháza előcsarnokában nyitottunk meg. A városházán Ján Oravec polgármester fogadott bennünket, majd egy érdekes beszélgetés részesei lehettünk Fatter Imrével, aki az utolsók között kelt át a
háború alatt lerombolt Mária Valéria
hídon.
Ezúton mondunk köszönetet Alfred
Walther tanár úrnak és Sibylle Hader
tanárnőnek Bambergből, valamint
Gyóni Erika és Bogáthy Beáta tanárnőknek, az esztergomi Szent István
Gimnáziumból, s nem utolsó sorban
tanárainknak: Uzsák Évának és
Himmler Györgynek szervező munkájukért, s hogy lehetővé tették számunkra a részvételt ebben a nagyszerű programban. Bár két hét nem nagy
idő, mégis bízunk benne, hogy elegendő volt egy életre szóló barátság megalapozásához és a kapcsolataink elmélyítéséhez, hisz a program célja is ez
volt.

Foto: Trenčíková

Jónás Mária
a Párkányi Nyolcosztályos Gimnázium diákja

Mosty nás spojili
V jednotnej Európe je dôležité, aby sa nielen štáty, ale
i jednotliví občania dostali k sebe čoraz bližšie a bližšie,
a aby sa medzi nimi vytvorili priateľstvá.
Ku zrodu takýchto priateľstiev v blízkej minulosti dal
priestor projekt s názvom „Die Brücken verbinden- Mosty
spájajú”, ktorý sme vám už nedávno v tomto časopise priblížili. Tento projekt združil žiakov troch gymnázií, a to
Clavius Gymnasium – Bamberg (Nemecko), Szent István
Gimnázium- Ostrihom a Gymnázium v Štúrove. Bol to
medzinárodný projekt , ktorého cieľom bolo zozbierať informácie o Moste Márie Valérie a podať ich prostredníctvom výstavy, a tak obrazne spojiť brehy troch krajín mostami priateľstva. Hlavne nám však dal možnosť zdokonaľovať sa v cudzom jazyku, pretože to zároveň bol aj jazykový výmenný program a celá naša konverzácia prebiehala v nemeckom jazyku. Tiež prostredníctvom tohto projektu sme mali možnosť vycestovať koncom júna do partnerského Bambergu a prežiť týždeň plný zaujímavých programov a poznávacích výletov. Prednedávnom v treťom septembrovom týždni našu návštevu s radosťou opätovali
i Bamberčania, a tak sa aj nám naskytla príležitosť ukázať
im náš kraj i okolie. Našou prvou spoločnou zastávkou bol
Vyšehrad, kde sme si nemohli vynechať dobové rytierske

hry. Pravdaže sme im podrobnejšie predstavili aj naše mestá: Štúrovo a Ostrihom. V Ostrihome sme neskôr navštívili baziliku a ukázali sme im výhľad z kupoly. Ďalej sme im
predstavili slovenské i maďarské hlavné mesto. V Bratislave sme sa poprechádzali pri hrade a navštívili sme Dóm
svätého Martina. V Budapešti sme tiež navštívili hrad
a prekrásny parlament, kde sme mali možnosť obhliadnuť
si aj maďarskú korunu. Popri výletoch však s nami absolvovali naši nemeckí priatelia aj vyučovanie v štúrovskom
i ostrihomskom gymnáziu, kde tak mohli pokúsiť i školský
systém oboch krajín. Na koniec celej ich návštevy však ešte zostalo to najdôležitejšie. Bolo ním prezentovanie celého projektu formou výstavy na našej radnici, kde nás prijal primátor Ján Oravec. Absolvovali sme tu aj besedu
s Imre Fatterom, ktorý prešiel cez Most Márie Valérie tesne pred jeho zničením v roku 1944. Na konci nášho spoločného pobytu sme sa neradi lúčili, ale sľúbili sme si, že
ostaneme v kontakte, a dúfame, že sa s nimi ešte niekedy
stretneme. Touto cestou vyslovujeme poďakovanie iniciátorovi tohto projektu Alfredovi Waltherovi a Sibylle Haderovej, a taktiež našim učiteľom: Erike Gyóniovej, Beáte
Bogáthyovej, Eve Uzsákovej a Jurajovi Himmlerovi, bez
ktorých by sa tento projekt nemohol uskutočniť.
Silvia Trenčíková

2005. szeptember
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Papierenské koncerny Kappa Packaging a
Jefferson Smurfit ohlásili návrh na zlúčenie
Holandský koncern Kappa Packaging (Kappa) a írska papierenská skupina Jefferson Smurfit (JSG) ohlásili návrh na zlúčenie svojich výrobných a obchodných kapacít. Zlúčená jednotka dosiahne lepšie geografické pokrytie v Európe a v Južnej Amerike. Za rok 2004 spoločné tržby dosiahli 7,6 miliárd
eur, pričom oba koncerny v 23 európskych a 9 juhoamerických štátoch zamestnávajú 43 tisíc zamestnancov. Spoločná
kapacita výroby dosahuje 6,1 mil. ton obalových papierov
a 5,1 mil. ton vlnitých lepeniek. Zlúčený koncern sa stane
svetovým lídrom v dodávkach vlnitých lepeniek a európskym
lídrom v dodávkach obalových papierov. V Južnej Amerike si
zachová pozíciu jednotky v oboch sortimentoch. Proces zlúčenia ešte podlieha pripomienkovému konaniu príslušných úradov Európskej únie. V zlúčenom koncerne budú akcionári JSG
ovládať 58,3% akcií a akcionári Kappy 41,7% akcií. Prezident skupiny Jefferson Smurfit, Gary McGann k zlúčeniu
oboch koncernov poznamenal: „V európskom papierenskom
obalovom priemysle sme identifikovali nevyhnutnosť štruktu-

rálnych zmien. Návrh na zlúčenie je prvým krokom v tomto
procese a veríme, že prinesie úžitok všetkým zúčastneným
stranám v meniacich sa trhových podmienkach.”
Prezident Kappy, Frits Beurskens dodal: „Zlúčenie oboch
koncernov vytvorí platformu na pokračovanie úspechu dvoch
komplementárnych výrobných a obchodných koncepcií.
V prudko meniacom sa prostredí, v ktorom podnikáme, môžeme skombinovaním našich znalostí a silných stránok priniesť osoh všetkým akcionárom.”
Na Slovensku vlastní koncern Kappa Packaging papiereň
Kappa Štúrovo, a.s. a kartonážku Kappa Obaly Štúrovo, a.s..
Vedenie štúrovskej papierne predpokladá, že zlúčením koncernov získa firma možnosť dodávať svoj polochemický fluting
do väčšej integrovanej skupiny. V rozšírenej skupine bude spomedzi viac ako 400 firiem jedinou, ktorá vyrába fluting technológiou SAQ (bez použitia síry).
(Tlačová informácia Kappa Packaging)

Prímestský tábor – August 2005
Bol som milo prekvapený, keď sa ma už v prvých dňoch nástupu na moje nové kaplánske miesto v Štúrove niektorí ľudia
opýtali, či aj so mnou budú môcť počítať pri organizovaní letného tábora. Nie je to totiž úplne bežné a tobôž nie samozrejmé, aby vo farnosti sa našlo dostatok ľudí na takúto náročnú
aktivitu. V Štúrove však Rímsko-katolícky farský úrad v spolupráci s Kolpingovou rodinou letný tábor organizoval tento rok
už po štvrtý krát. Keďže budova farského úradu bola od letných
mesiacov v generálnej rekonštrukcii, organizátori sa rozhodli na
rozdiel od uplynulých rokov s deťmi prežiť letné dni na viacerých miestach. Zaiste mi dáte za pravdu, že každé dielo, každá
aktivita, ktorá chce byť úspešná, musí mať za sebou veľký tím
spolupracovníkov a dobrodincov. Podobne to fungovalo aj pri
tomto letnom tábore. Preto si dovolím v nasledujúcich riadkoch
aspoň stručne poďakovať niektorým sponzorom a ľuďom dobrej
vôle. Prvý deň po slávnostnom zahájení na farskom dvore sme
spolu s deťmi prešli peši po hrádzi do Kamenice nad Hronom.
Bola to vhodná možnosť sa cestou trochu porozprávať a vzájomne sa z blížiť. Pozreli sme si sútok Hrona s Dunajom na ktorom nás čakalo niekoľko stoviek hladných komárov. V Kamenici nás už čakalo krajšie prekvapenie. Bol to pekný areál, ktorý
nám poskytla pani starostka Slivová. Tu sme strávili deň plný
hier, súťaží a maľovania tričiek. Po príchode do Štúrova sme
spoločný deň zakončili v kostole modlitbou a piesňou „Ježiš ma
ľúbi – Jézus szeret engem”, ktorá sa zároveň stala hymnou tábora. Vďaka Ing. Mikulášovi Gyetvenovi sme druhý slnečný deň
strávili na starom kúpalisku. Na obed nás však z vody vytiahol
hlad a vôňa, ktorá sa šírila z varníc prinesených fantastickými
kuchármi. Muži často nevaria, ale ak varia, varia dobre. Presvedčil nás o tom riaditeľ gymnázia Ján Bobor a Vojtech Antal.
Tretí deň bol v znamení turistiky, kedy sme si mohli zmerať každý svoju fyzickú kondíciu pri výstupe na Kováčovské kopce. Naša námaha bola odmenená prekrásnym výhľadom na ostrihomskú baziliku a široké okolie. Kto už po turistike nevládal behať,
mohol pozerať pútavo kreslený film o Desiatich Božích prikázaniach. Hoci sa nám počasie pokazilo, nepokazil sa nám program. Štvrtý deň sme hosťovali v telocvični a objekte gymnázia,
ktorý nám poskytlo jej vedenie. Deň bol zaujímavý pre deti najmä tým, že sa končil bohatou tombolou, v ktorej vďaka viacerým štedrým sponzorom, každé dieťa malo možnosť vyhrať zopár krásnych darčekov. Posledný piaty deň bol najsladší. Jednak

preto, lebo sme sa už celkom dobre počas týždňa spoznali, ale
aj preto, lebo sme navštívili Penzión Včielka v Ipeľskom Sokolci. Bol to nápad Eriky Arendášovej, ktorá objavila v majiteľovi
penziónu, p. Némethovi dobré srdce a tak sme si všetci domov
odniesli medového macíka. Okrem toho nám náš hostiteľ porozprával ako sa spracúva med a povzbudil nás k jeho častejšej
konzumácii. Svätá omša v Sokolci bola vyvrcholením nášho tábora. Všetkým nám bolo ľúto, že sa tábor končí.
Vďaka patrí všetkým! Pánovi dekanovi Magyarovi, bývalému
pánovi kaplánovi Illésovi (teraz je už farárom v Tekovských Lužanoch), bohoslovcovi Vladkovi, všetkým animátorom, Julke
Arendášovej, ktorá energicky chodila po celom Štúrove, aby
oslovovala sponzorov, všetkým tetuškám, ktoré sa starali o naše brušká, babičkám, ktoré sa za nás modlili a v neposlednom
rade všetkým sponzorom, ktorých mená v Božom Srdci ostanú
zapísané.
S vďakou za všetky zúčastnené deti a ich rodičov
Palo Gajdoš, štúrovský kaplán

Ďalší dobrodinci prímestkého tábora:
Mestký úrad Štúrovo, odbor sociálnych vecí a kultúry, Andytrans-Slamka Dezider, Kolpingovo dielo na Slovensku – Spišská
Kapitula, Fotovideo – Gašparík Zoltán, Bitter Imrich – Bicomp,
Melišeková Marta – Mevios, Gál Attila – Gaalem, Csonková Terézia – Zmenáreň, Hoang Hiep – textil a obuv, Zimka Zoltán,
Gajdošeková Judita – Zmenáreň, Danubius Komárno – Mäsiarstvo, Remiš Anton – Čerpacia stanica, Valika Kovácsová – Rego,
Mitáková – Anna obuv, Molnárová Marta – Kotva, SČK pri poliklinike Štúrovo, Lengyel Attila – Miratti, Ing. Gurman – Novogal Dvory nad Žitavou, Onódy Norbert – Pieta, Bohuslav Jozef – Mefosport, Koreh Attila – Cykloservis, Bréda Ladislav – Hračky, Krako – Kvetinárstvo, Bernátová Gitka, Torňošiová
Mária, Mocsariová – Minikov, Mouanda Magloire – Fitomedi,
Mgr. Tóthová a Mgr. Šipková – Lekáreň Astra, Lehotkaiová Judita – Kamenný most, Dikácz Štefan – Pribeta, Chudá a Schulczová – Bátorové Kosihy, Škulicová – Radvaň nad Dunajom, Kiššová Anna – Pavlová, Verbóková – Nána, Šubová Mária a Gašparíková Terézia – Ipeľský Sokolec, Plháková, Moravčík Tibor,
Jozef Szitás, rod. Boborová, Srnková, Kleštinecová, Kováčová,
Molnárová, Takácsová, Cingelová a Arendášová.
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Panaszlevél a Jesenský utcából
A Jesenský utca mintegy 700 lakója írta alá azt a petíciót,
amely nehezményezi az utcában tetten értető állapotokat.
Gerstner István független városi képviselő felvállalta a lakók
sérelmeinek tolmácsolását és ezeket még egy augusztus 18-án
keltezett levélben eljuttatta a pozsonyi Közútkezelő Vállalat
vezetéséhez.
Bevezetőben utalást találunk arra, hogy az emberek spontán
módon üdvözölték a Mária Valéria híd újjáépítését, az idegenforgalom fejlesztésére irányuló beruházásokat és az élelmiszer
áruházak Párkányba történő települését. E beruházások azonban olyan megoldatlan problémákat gerjesztettek, amelyek
napjainkban megkeserítik a Jesenský utca lakóinak mindennapjait. A levél szerzői nehezményezik, hogy:
1) A szakemberek (tervezők és kivitelezők) a Mária Valéria
hídra felvezető forgalmat szakszerűtlenül oldották meg.
2) A híd és a Terno/Jednota Coop közti útszakaszon egyetlen
kijelölt zebra sem létezik, amely bizonyos fokig garantálná az
úttesten áthaladó gyalogosok testi épségét.
3) A gépkocsivezetők gyakran túllépik a megengedett sebességet és más szabálysértéseket is büntetlenül elkövetnek, veszélyeztetve ezzel a közlekedésben résztvevők és gyalogosok biztonságát. Az úttestet felező folyamatos kettős vonal és tiltó tábla ellenére szabálytalanul megfordulnak az utcán, a Lidl parkolójából pedig a tiltás ellenére számtalanszor a Jesenský utcára
hajtanak ki.
4) Az autóbuszközlekedés nyomvonalának megváltoztatásával a Jesenský utca leterheltsége érezhetően nőtt és kellemetlenül zavarja az ott lakókat, valamint az úttesten áthaladó gyalogosokat.
5) Az utcában érezhetően nőtt a kipufogógázok mennyisége,
az itt található lakásokban az esti órákban minimális a szellőztetés lehetősége.
6) Az említett utcaszakaszt csak hébe-hóba öntözik!

7) A zsúfolt forgalom és az erre közlekedő Tatra nehézgépjárművek, valamint kamionok miatt az utca szegélyéhez közeli
házak falai megrepedeznek.
Az említett lakók követelik a jelenlegi állapotok orvoslását,
amihez a következő intézkedések foganatosítását tartják szükségesnek:
1) 40 km/óra sebességkorlátozást javasolnak az utcában
2) Továbbá 200 méteres szakaszonként zebrák felfestését az
úttestre. Ugyancsak zebrákkal javasolják ellátni az úttestet, főként a Poliklinika, a Lidl és az autóbuszmegállók magasságában, valamint a Jesenský és Petőfi utca kereszteződésében
3) Kérik, hogy képezze mérlegelés tárgyát a forgalomlassító
fekvőrendőrök kihelyezése a kijelölt zebrák előtt, és valósuljon
meg a Mária Valéria hídra irányuló forgalom mindkét irányból
történő felvezetése. Nézetük szerint enyhítené a gondokat, ha
egy körforgalmú kereszteződés segítségével a városháza irányából közlekedő autósok közvetlenül rákanyarodhatnának a Mária Valéria hídra.
4) Az utca mindkét irányában szükséges lenne egy-egy állandó forgalomellenőrző radarállomás felszerelése, amely folyamatosan kiszűrné a megengedett sebességet túllépő vezetőket.
Gerstner István azzal fejezi be levelét, hogy a fenti panaszok
megfogalmazói eredetileg petíció formájában szerették volna
eljuttatni sérelmeiket a városi hivatalhoz, vagy nyílt levél formájában Párkány polgármesteréhez. Tekintettel arra, hogy
a Jesenský utca nem városi út, így – úgymond – fenti panaszok
orvoslása nem tartozik a városi hivatal hatáskörébe és egy a városi hivatalnak címzett petíció, csupán feleslegesen felkorbácsolná a kedélyeket, amelyekre e határ menti kisvárosban nincs
szükség. Reményének adott hangot, hogy az illetékesek megbizonyosodnak a lakók valós sérelmeiről és megfelelő intézkedéseket foganatosítanak a problémák megoldására.
Oravetz

Sťažnosť z Jesenského ulice
Okolo 700 obyvateľov Jesenského ulice podpísalo tú petíciu, ktorá poukazuje na neutešenú situáciu na tejto ulici. Tlmočenia sťažností obyvateľov sa ujal nezávislý poslanec Štefan Gerstner, ktorý ešte 18. augusta zaslal list vedeniu
Ústrednej správy ciest do Bratislavy.
V úvode listu sa konštatuje, že ľudia spontánne uvítali obnovenie mostu Márie Valérie, investície smerujúce na rozvoj
turistického ruchu a usídlenie sa veľkých potravinových obchodov v Štúrove. Tieto investície však vyvolali zatiaľ nedoriešené problémy, ktoré strpčujú život obyvateľov Jesenského
ulice. Autori listu sa sťažujú na nasledovné:
1. Odborníci (projektanti a dodávatelia) riešili navádzaciu
dopravu na most Márie Valérie neodborne.
2. Na ceste medzi mostom a supermarketom Terno/Jednota
nie je vyznačený ani jeden priechod pre chodcov, ktorý by garantoval ich bezpečný prechod.
3. Vodiči motorových vozidiel často prekračujú dovolenú
rýchlosť a beztrestne sa dopúšťajú aj iných priestupkov, ktoré
ohrozujú bezpečnosť ďalších účastníkov dopravy a chodcov.
Napriek súvislej bielej čiare a tabule zákazu sa na ceste otáčajú, a z parkoviska Lidl vychádzajú na Jesenského ulicu napriek zákazu.
4. Zmenou trasy autobusovej dopravy sa zaťaženie Jesenského ulice citeľne zvýšilo, čo nepríjemne ruší tu žijúcich obyvateľov a chodcov prechádzajúcich cez cestu.
5. V ulici sa zvýšilo množstvo výfukového plynu, vo večerných hodinách je možnosť vetrania tunajších bytov minimálna.
6. Spomínanú časť ulice nepolievajú dosť často!

7. Vzhľadom na zvýšenú premávku ťažkých nákladných automobilov Tatra a kamiónov popraskali steny domov, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti obrubníkov.
Obyvatelia sa dožadujú nápravy terajšieho stavu, k čomu
považujú za potrebné nasledovné:
1. Doporučujú na ulici obmedziť rýchlosť na 40 km/h.
2. Po 200 metrových úsekoch doporučujú vyznačiť prechody pre chodcov. Prechody treba vyznačiť najmä na vozovke
v blízkosti Polikliniky, obchodu Lidl a autobusových zastávok,
ďalej na križovatke Jesenského a Petőfiho ulice.
3. Dožadujú sa, aby kompetentní zvážili umiestnenie spomalovacích cestných bariér pred vyznačenými prechodmi,
a aby nájazd na most Márie Valérie bol možný z oboch smerov. Podľa ich názoru problémy by zmiernil kruhový objazd,
ktorý by umožnil autám prichádzajúcim od mestského úradu
priamy nájazd na most Márie Valérie.
4. V oboch smeroch ulice by bolo potrebné umiestniť stále
radarové stanice, ktoré by priebežne kontrolovali dodržiavanie
dovolenej rýchlosti.
Štefan Gerstner končí svoj list tým, že autori listu pôvodne
mienili svoje sťažnosti zaslať formou petície mestskému úradu,
alebo formou otvoreného listu primátorovi mesta. Vzhľadom
na to, že Jesenského ulica nie je majetkom mesta, preto – takpovediac – náprava nepatrí do kompetencie mestského úradu,
a list adresovaný mestu by len zbytočne rozvíril hladinu emócií, čo toto malé hraničné mesto naozaj nepotrebuje. Dúfa, že
kompetentní sa presvedčia o opodstatnenosti sťažností, a urobia vhodné opatrenia na riešenie situácie.
-Oravetz- (Preklad: Ági)
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Odpoveď Slovenskej správy ciest
V septembri bola zaslaná Štefanovi Gerstnetrovi odpoveď
na jeho podanie. Riaditeľ SSC, Ing. Viliam Žák vo svojom
liste podal nasledovnú odpoveď:
K okruhu akútnych problémov:
– projektová dokumentácia mosta aj prístupovej komunikácie prešla schvaľovacím procesom,
– to, že v úseku od mosta po kruhovú križovatku nie je žiadny prechod pre chodcov je dlhšie známe,
– nedisciplinovanosť pri dodržiavaní rýchlosti a DZ je
v kompetencii policajného zboru a mestskej polície,
– presmerovanie dopravy a jej organizáciu v rámci mesta je
možné riešiť cestou samosprávy, toto predpokladám, že bolo
riešené cestou schvaľovacieho procesu,

K návrhom:
– obmedzenie rýchlosti sa rieši v spolupráci mesta, polície,
krajského úradu a správcu cesty,
– retardéry na cestách I. tried nie je možné osadzovať,
– doriešenie vjazdu na most z druhej strany je možné prostredníctvom správcu komunikácie,
– montáž a osadenie radaru v uvedenom úseku je vecou polície,
– vylúčenie ťažkej dopravy je možné len po odsúhlasení príslušných dotknutých orgánov a organizácií a samosprávy mesta.
Podotýkame, že účastníkom všetkých zmien bolo aj mesto
Štúrovo. Za účelom doriešenia zvolávam rokovanie v priebehu
mesiaca október za prítomnosti zástupcu MsÚ Štúrovo.

Az állami közútkezelő vállalat válaszlevele
Szeptember folyamán Gerstner Istvánnak válaszolt az Állami
Közútkezelő Vállalat igazgatója. Ing. Viliam Žák igazgató levelében rámutatott, hogy:
a sürgető problémákat illetően:
– a híd és a hídra felvezető út tervdokumentációjának jóváhagyási eljárása megtörtént.
– az, hogy a híd és a körforgalmú kereszteződés közötti szakaszon nincs semmilyen gyalogosátkelő jó ideje közismert
– a megengedett sebesség és a közlekedési jelzések figyelmen
kívül hagyása terén észlelhető fegyelmezetlenség az állami
rendőri szervek és a városi rendőrség hatáskörébe tartozik
– a várost érintő forgalomelterelés és a forgalom megszervezése megoldható az önkormányzaton keresztül, feltételezem,
hogy az engedélyezési eljárás keretében ezt tekintetbe vették
a javaslatokat illetően:
– a sebességkorlátozás problémáját a közútkezelő vállalat a

várossal, a rendőrséggel és a kerületi hivatallal együttműködve
szándékozik megoldani
– fekvőrendőrök kihelyezése első osztályú utakon nem jöhet
számításba
– a hídra a másik oldalról való felhajtás az útkezelőségen keresztül oldható meg
– az adott útszakaszon radarállomások kihelyezése a rendőrség hatáskörébe tartozik
– a tehergépkocsik kitiltása a tárgyalt útszakaszról csak az
érintet hatóságok és szervezetek, valamint az önkormányzat beleegyezésével történhet
Megjegyezzük, hogy az összes változás a városvezetést is érintette (más szóval a városvezetés részt vett a jóváhagyási folyamatban – a szerk). A problémák megoldása érdekében október
folyamán tárgyalást kezdeményezek, amelyen jelen lesz a párkányi városi hivatal képviselője is.

Párkányi sikerek az olasz diákolimpián
Augusztus 26-31 között harmadízben került sor diákolimpia megrendezésére az olaszországi Reggio Emilia-ban és a vonzáskörzetéhez
tartozó településeken. Több mint kétezer 18 évnél fiatalabb diák sereglett össze a világ minden tájáról ezen a figyelemreméltó sportrendezvényen. Tekintettel arra, hogy Reggio Emilia mintegy 30 kilométerre fekszik Párkány testvérvárosától Castelleranotól, az olasz testvérváros közreműködésének köszönhetően Párkány 36 kiváló fiatal
sortolója is részt vehetett ezen a rangos viadalon. Az említett több
mint kétezer fiatal között ott voltak az USA, Brazília, Srí Lanka, Mozambik és Dél-Afrika fiatal sportolóit is, de a legtöbben az európai
országokból érkeztek. Városunk futballban, úszásban és evezésben
indított versenyzőket, akik közül végül is csak a 14 és 18 éves korosztályú futballcsapat és négy úszó állt rajthoz, akik méltóképpen
képviselték Párkány városát. Tóth Richard úszó 100 méter mellen,

ill. háton egy-egy arany-, ill. ezüstérmet szerzett, míg a 18 éves korosztályú futballcsapatunk révén egy bronzéremmel lettünk gazdagabbak.
A diákolimpia mintegy két órán át tartó ünnepélyes megnyitójára,
amely sok tekintetben hasonlított a felnőttek ötkarikás seregszemléjének megnyitóira Reggio Emilia középkori hangulatot idéző főterén
került sor. A szervezők mindent elkövettek annak érdekében, hogy a
diákolimpia és versenyei hűen emlékeztessenek a felnőtt korosztály
ötkarikás játékaira. A fiatal sportolókat olimpiai faluban szállásolták
el, a győztesek tiszteletére eljátszották országuk himnuszát. Az olaszországi olimpiai játékokon részt vett fiatalok csaknem egy egész héten keresztül átélhették az ötkarikás játékok varázslatos hangulatát és
maradandó élményekkel tarsolyukban tértek haza országaikba.
Oravetz

Štúrovské úspechy na študentskej olympiáde
26-31. augusta už po tretíkrát zorganizovali v talianskom meste Reggio Emilia študentskú olympiádu. Zo všetkých kútov sveta
sa na tomto pozoruhodnom športovom podujatí zišlo viac ako
dvetisíc študentov mladších ako 18 rokov. Vďaka tomu, že Reggio
Emilia je okresným mestom a leží len 30 kilometrov od Castellerana, nášho partnerského mesta, tohto podujatia sa mohlo zúčastniť aj 36 mladých športovcov nášho mesta. Medzi účastníkmi
boli zastúpení aj športovci USA, Brazílie, Srí Lanky, Mozambiku
a Južnej Afriky, najviac ich však bolo z Európy. Štúrovo sa nominovalo v troch disciplínach, vo futbale, plávaní a kajaku. Z našich športovcov nakoniec štartovali len dve futbalové družstvá –
14- a 18-ročná veková kategória – a štyria plavci, ktorí dôstojne

reprezentovali naše mesto. Náš plavec, Richard Tóth získal jednu
zlatú a jednu striebornú medailu (na 100 m prsia, resp. znak)
a naši 18-roční futbalisti nás obohatili o jednu bronzovú medailu. Slávnostné dvojhodinové otvorenie študentskej olympiády na
starobylom hlavnom námestí mesta Reggio Emilia sa v mnohom
podobalo otváracieho ceremoniálu skutočných olympiád. Mladých športovcov ubytovali v olympijskej dedine, a na počesť víťazov zahrali ich štátnu hymnu. Mladí účastníci talianskych olympijských hier mohli počas jedného týždňa zažiť skutočnú atmosféru hier s piatimi krúžkami a domov sa vrátili so zážitkami na celý život.
-Oravetz- (Preklad: Ági)
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Párkány legidősebb lakosa: Lábik Imre bácsi

Százévesen is testi-lelki frissességben

Lábik Imre bácsi sokat látott a világból.
1905. szeptember 15-én született Párkányban és itt éli hosszú életét is. Emberpróbáló
kor volt a XX. század, s bizony kijutott neki
jóból-rosszból. A Monarchia idején született,
tizenévesen megtapasztalta az első világháború okozta nincstelenséget, a határok lezárását az első Csehszlovák Köztársaság idején.
Majd a visszacsatolást, amikor a magyar
hadsereg katonájaként megjárta Oroszország
fagyos poklát. Embertelen ideológiák korában tudott ember maradni. Születésnapja
előestéjén kerestem fel és rögtön azzal fogadott, hogy „Jaj, kedveském, a memóriám
már elkopott”. A vele való beszélgetés során
azonban rá döbbentem, hogy Imre bácsi a
természet csodája – nemcsak emlékezőképessége tökéletes, de testi és szellemi frissességével sokunkat megszégyenít. – Szóljon, ha
untatom – köti a lelkemre, mielőtt belekezdene élete történetébe, majd „elkopott memóriájával” pontosan sorolja a történelmi és
családi események dátumait.
– Szüleim korán meghaltak – 34 éves volt
az édesanyám, 37 pedig az édesapám. Öt
testvérem is meghalt. A hat gyermek közül
egyedül csupán én maradtam életben. Nagyszüleim neveltek fel, de nagyon szerény körülmények közt. Nem volt semmink, csak
egy tehénkénk és nyolcan ültünk az asztalnál. A tejet is kénytelenek voltunk eladni a
zsidóknak meg az apácáknak, nekünk meg a
szegényleves maradt. Mivel a templomnál az
Öreg utcában laktunk, sokszor csak mezítláb, harisnyában szaladtam át ministrálni,
mert a háború alatt csak facipőnk volt, abban meg elestünk. 13 éves koromban már az
esztergomi vasöntödében dolgoztam. Nagy
szükség volt a pénzre, mivel anyám haldoklott. 1918-ban meghalt, 1919-ben bejöttek a
csehek, s akkor már lezárták a határokat.1921-ben kocsifényező inasnak álltam,
és amikor felszabadultam a helyi Drozdyféle gépgyárban helyezkedtem el. 12 évi udvarlás után 27 éves koromban nősültem. Kezet csókoltam az anyósnak és apósnak megköszönve a nevelést, s máris vittem az aszszonyt szegényes házamba, mert rögtön a sajátomban akartam lenni. Szalmatrozsákon
volt a nászéjszakánk. Szerelem nem volt,
csak szeretet, mert akkoriban kemény idők

jártak. Szép asszony volt, azért kelletett nekem – még most is itt van a fényképe – mutat Imre bácsi könnyes szemmel az ágya feletti képre. Sokszor játszottunk együtt színdarabot és jól megértettük egymást. 1938ban bejöttek a magyarok és behívtak átképzésre Szegedre, mivel 1928-ban cseh katona
voltam. 1941-ben hazajöttem, de 1942.
március 7-én újra behívtak Mosonmagyaróvárra. Márciusban már kint voltunk orosz
földön, ahol 13 hónapig szolgáltam a fronton. No nem a sűrűjében, mert én még egy
macskát se lőttem le soha. Igaz macska se
volt, csak az óriási nyomorban tengődő
orosz nép, amelyet vétek volt bántani akár
csak szóval is. Ellentámadáskor az oroszok
olyan nagy tömegben jöttek, mint mikor a
mákot elszórják a földön. Otthagytunk minden felszerelést és menekültünk. Sokszor bekerítettek, de mindig megúsztam. Kijevig
gyalogoltunk a 70 centis hóban, majd kétheti várakozás után értünk Szerencsre. 1943 júliusában szereltem le, de nagyon kevesen
maradtunk a bajtársak közül, mivel sokan elestek vagy fogságba kerültek. A frontot megúsztam sebesülés nélkül, itthon viszont elért
a végzetem, amikor a németek kivezényeltek
az útakadályok eltávolítására. Találat ért, a
combomba három golyó fúródott, s elszakadt egy ér. Még ma sem mozog a lábfejem.
Nem sokkal ezután valami kóros elváltozást
fedeztek fel a tüdőmben, és nem adtak nekem sok esélyt az túlélésre. Azt hitték, a testvéreim sorsára jutok hamarosan. Kérdezte az
orvos, el tudnám-e hagyni a cigarettát. – Hát
hogyne, ha az életemről van szó! Azóta egy
szálat se szívtam. 1500 koronát kellett volna
letennem, hogy elvigyenek gyógykezelésre a
Tátrába, de nem tellett rá. Itthon pihentem a
fürdőben, s feljavultam.
1957. február 2-án kerültem a Jednota fogyasztási szövetkezethez és onnan mentem
nyugdíjba 65 éves koromban.
– Unatkozom, kedveském – mondja Imre
bácsi – pláne, hogy a látásom hirtelen megromlott.
Nem szorgalmazom a tévénézést sem,
mert egyre több olyan dolgot látok benne,
ami nem tetszik. Legszívesebben a híradót

nézem és a régi filmeket. Rendszeresen hallgatja és nézi a szentmise közvetítéseket is –
mondják családtagjai. Úrfelmutatáskor pedig
letérdel az ágy mellé. – Imádkozom minden
nap, hiszen egész életem folyamán számíthattam Isten segítségére. Leginkább a Miatyánkot és az Úrangyalát kedvelem, de gyakorta éneklem csak úgy magamnak a régi
szép egyházi énekeket is. 95 éves koromig
egyedül laktam – a drága vejem hordta nekem az ennivalót. A kutya volt a társam, még
vele is aludtam. Öt éve, mióta itt lakom velük a panellakásban, ki sem tettem a lábam
az utcára. Három unokám, öt dédunokám és
két ükunokám van, akik rendszeresen látogatnak. Sajnos pár hete egyik 27 éves dédunokám tragikus körülmények közt elhunyt,
nagyon szomorúak vagyunk emiatt.
Mikor arról faggattam, minek tulajdonítja, hogy megélte e tisztes kort, hálatelt hangon mondja: Abban biztos vagyok, hogy a jó
gondviselés hosszabbította meg az életemet.
A feleségem 26 éve meghalt és drága lányom, Ancika és a férje gondoskodik rólam.
Ezen kívül tán a mértékletes élet. Gyermekkoromban árvaként kevés terítékem
volt, talán ezért nem voltam válogatós soha.
A mai napig mindent megeszek. Nem mondhatom, hogy megvetettem az alkoholt. Fiatalabb koromban addig a létrára fel se mentem, míg egy féldecit és egy sört be nem dobtam, de kocsmázni sose kocsmáztam és mindig ismertem a mértéket. 1972 óta egyáltalán nem iszok alkoholt. 42 éves koromban a
frontról hazatérve a dohányzással is felhagytam. Úgy gondolom béketűrő ember vagyok. Ha az asszonnyal össze is zördültünk
néhanap, este a takaró kibékített. Igazi feleség – fele segítség volt, nem ellenség. Még
most is nagyon hiányzik – érzékenyül el Imre bácsi. Ha eljön a halál, találkozom majd a
lelkével. Imre bácsi optimistán tekint a jövőbe. Hatvan éves ismerősének, aki a napokban meglátogatta, azt ajánlotta, hogy ha eléri
a százéves kort okvetlenül látogassa meg ismét.
Isten éltesse Imre bácsit 100. születésnapján!
Bokor Klára

V. Nyári ifjusági kézműves tábor
A Csemadok szalkai alapszervezete, valamint az Ipoly-menti Kulturális és Turisztikai
Társaság szervezésében került megrendezésre 2005. július 24-31 között az ötödik kézműves tábor Ipolyszalkán a sportcsarnokban, valamint a tájházban - 80 bentlakó és 40
bejáró táborozóval. Szakoktatóink az esztergomi Szentgyörgymezei Olvasókör mesteremberei, valamint helyi szakemberek voltak. A táborba 8 - 15 éves korú fiatalok jelentkeztek Dél-Szlovákia településeiről, de szép számban voltak magyarországi táborozók is.
Napi nyolc órán át zajlottak a kézműves foglalkozások, ahol a fiatalok húszféle foglalkozás közül válogathattak, és sajátíthatták el a legismertebb népi mesterségek fortélyait.
A fiatalok az utolsó napon kiállítást rendeztek az általuk készített munkákból. A kísérőprogramokban a résztvevők megismerkedtek az Ipoly mente történelmi, néprajzi, irodalmi értékeivel, dalokat tanultak a helyi ifjúsági kamarakórustól, volt tábortűz és táncház. Külön öröm számunkra, hogy a szalkai táborban szerzett élmények hatására további falvak is megrendezik kézműves táboraikat.
Dikácz Zsuzsanna
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Rehabilitačný pobyt v Kováčove
Štúrovská organizácia telesne postihnutých č. 99 pod vedením Evy Tamásovej usporiadala v polovici augusta tradičný
rehabilitačný pobyt pre svojich členov v Kováčove – v areáli
výletnej reštaurácie Modrá ryba. Cieľom pobytu bolo zlepšiť
duševnú a telesnú kondíciu účastníkov. Vedenie počas piatych
dní sa snažilo zorganizovať celú akciu tak, aby členovia si oddýchli a cítili sa čo najpríjemnejšie.
Každý deň po raňajkách začali procedúry. Po rehabilitačnom
cvičení a merania krvného tlaku pacienti absolvovali klasickú
masáž tela, výrivkový kúpeľ nôh a magnetické liečenie. Poobede sa procedúry zopakovali. Oddychový čas členovia využili na
prechádzky pri Dunaji, odvážnejší a mobilnejší sa vydali na pešie túry po Kováčovských kopcoch. Večer sa zabávalo pri živej
hudbe, ktorú zabezpečovalo vedenie reštaurácie. Aj počasie žičilo našim členom, čo nebolo charakteristické pre tohoročné leto.
Našu spokojnosť dovŕšila aktivita personálu reštaurácie na čele
s Marikou Szajkovou, ktorá ako každým rokom aj teraz sa maximálne vynasnažila, aby naši členovia sa cítili príjemne. Na
konci rekreácie sa členovia poďakovali vedeniu ZO a naznačili,
že by sa radi zúčastnili podobného podujatia aj na budúci rok.
Za to, že sa to mohlo všetko uskutočniť výbor ďakuje primáto-

rovi mestskej samospráve Štúrova, ďalej riaditeľovi Kappa a.s.,
Ing. Ľubošovi Lopatkovi za poskytnuté finančné prostriedky,
a dúfa, že aj v budúcnosti budú nápomocní pri usporiadaní už
tradičného rehabilitačného pobytu, aby sa na ňom mohlo zúčastniť čím viac členov ZO. Výbor ZO praje svojim členom dobré zdravie a očakáva ich na ďalších podujatiach.
Magdaléna Molnárová, členka výboru

Mozgássérültek üdülése Kovácspatakon
Augusztus közepén a párkányi mozgássérültek 99-es számú
szervezete Tamás Éva asszony vezetésével hagyományos rehabilitációval üdülést szervezett tagjai számára a kovácspataki Kék
halban. Az üdülés célja a résztvevők testi és lelki állapotának feljavítása volt. A vezetőség az öt napot igyekezett úgy megszervezni, hogy a tagok kipihenjék és jól érezzék magukat. A nap gyógykezeléssel kezdődött. A résztvevők a gyógytorna és a vérnyomásmérés után egész testre kiterjedő gyógymasszázst kaptak, majd
következett a pezsgőfürdő és a mágneses kezelés. Ebéd után
megismétlődtek a kezelések. Ezután pihenés következett, majd
séta a Duna-parton, a merészebbek a Kovácspataki dombokon
barangoltak. Az este a szórakozásé, a táncé volt a terep, amihez
ottlétünk alatt az étterem vezetősége biztosított élőzenét.
Az időjárás is kedvezett, ami erre a nyárra nem volt jellemző
és a résztvevők kiélvezték minden pillanatát. Az ellátással és a ki-

szolgálással mindenki nagyon meg volt elégedve, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni az étterem alkalmazottainak. Külön köszönet jár Szajkó Marikának, aki idén is mindent megtett azért,
hogy jól érezzük magunkat. Az üdülés végén a résztvevők köszönetet mondtak a vezetőségnek a kirándulásért, s elmondták,
hogy a jövőben is szívesen részt vennének hasonló rendezvényen. Külön köszönet a támogatóknak: a Kappa Rt. igazgatójának, Ľuboš Lopatkának, továbbá Párkány város önkormányzatának, akik anyagiakkal támogatták a rendezvényt. A szervezet reméli, hogy a jövőben is számíthat segítségükre. Immár hagyománnyá vált rendezvényünket szeretnénk minden évben megszervezni, hogy még több tag vehessen részt rajta. A vezetőség jó
egészséget kíván tagjainak és szeretettel vár mindenkit rendezvényeire.
Molnár Magdolna, vezetőségi tag

Stalo sa v auguste
1.

– Pri Námestí Sv. Imricha osobné auto zrazilo mladú ženu s detským kočíkom. Dvojmesačné bábätko vypadlo z kočíka, ale našťastie sa nezranilo.
– Otvorenie výstavy z tvorby Panchala Mansarana, indického
umelca žijúceho v Kanade v mestskom múzeu.
3. – Skončila sa desať dní trvajúca tropická horúčava.
4 – 6. – Pivný festival na parkovisku v prístave. Účinkovali skupiny: Kozmix, Baby Gabi, RB-Rock, SID, Bikini, P-Unicum, Karthágó a Trapéz.
5. – Zahájilo svoje účinkovanie mobilné ZOO Maxi Expo na Želiarskom svahu.
7. – Divadelníci ZO Csemadoku účinkovali vo Veľkom Kýre s pásmom populárnych melódií.
– Štúrovo – Dolné Vestenice 3:1 (2:0) – majstrovský futbalový
zápas v úvodnom kole III. ligy, skupiny Západ.
10. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava z diel členov Štúrovského klubu výtvarníkov.

13. – Divadelníci ZO Csemadoku účinkovali v Bíni s pásmom populárnych melódií.
14. – Nové Mesto – Štúrovo 1:0 (0:0) – majstrovský futbalový zápas.
19. – Boxérská gala na parkovisku v prístave.
20. – Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a Slovenský
v motokrose na pretekárskej dráhe pri Náne.

pohár

–Na ceste medzi Kamenicou a Bajtavou sa zrazili osobné automobily Škoda Forman a Steyr Puch. Ich osádky utrpeli väčšie –
menšie zranenia.
21. – Štúrovo – Bánovce nad Bebravou 2:1 (1:1) – majstrovský futbalový zápas.
26. – Od nadmerných dažďov stúpla hladina Dunaja, ktorá pri našom meste kulminovala na 530 cm.
28. – V Novej Vieske slávnostne otvorili Obecný dom.
–Deň otvorených dverí v Dome strážcu mosta, kde sa verejnosti
predstavila nová strážkyňa mosta, Sonja Hinrichsen z Nemecka.
–Močenok – Štúrovo 3:0 (2:0) – majstrovský futbalový zápas.
–Evangélium panny Márie – pohostinné vystúpenie divadelného
súboru Rockszínpad z Nových Zámkov vo veľkej sále MsKS.
31. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava z malieb Kornéla
Zámbóa.
– Koncert skupiny Elán na štadióne.
(p.j.)
V reprezentačnom družstve Slovenska na Majstrovstvách Európy
v rýchlostnej kanoistike v Poznani a na Majstrovstvách sveta v Záhrebe štartoval v kajaku jednotlivcov na 500 m Peter Gelle, odchovanec TJ Dunaj Štúrovo, teraz člen Dukly Trenčín.
Tomáš Stano, odchovanec TJ Dunaj Štúrovo úspešne štartoval
v reprezentačnom družstve Slovenska v kanoistickom maratóne na
Majstrovstvách Európy, kde sa v dvojkajaku umiestnil na 12. mieste. Teraz je členom Slávie UK – Centrum akademického športu.
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Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13. septembra 2005:
– schválilo poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 3/02 pre nasledovných
žiadateľov:
1. ZO zväzu telesne a civilizačne postihnutých – na rehabilitačný pobyt
15.000,–
2. ZO zväzu telesne a civilizačne postihnutých – na športové podujatie
5.000,3. Cirkevná materská škola – na uč. pomôcky a náradia
15.000,4. Združená stredná škola – na technické vybavenie
35.000,5. Spevácky zbor Stilla Pectus – na 13. Hudobné dni mesta
20.000,6. Cykloturistický klub Burda – na zabezpečenie cyklotúry
10.000,7. Školská jedáleň, Adyho – na nákup identifikačných strav. kariet
30.000,8. Združenie na podporu zdravotníctva – na zabezp. záchranárskych súťaží
25.000,–
9. Zväz telesne postihnutých a vozičkárov – na nákup zdrav. prístrojov
15.000,10.Zväz telesne postihnutých a vozičkárov – na vianočné posedenie
5.000,11.Klub dôchodcov ROZMARÍN – na zabezp. družobného stretnutia
8.500,12.ZO zväzu telesne a civilizačne postihnutých – na vianočné posedenie
5.000,13.ZO Csemadok – na technické zabezpečenie divadel. telesa 40.000,Spolu
228.500,– zobralo na vedomie výsledky hospodárenia školských a kultúrnych
ustanovizní a mestských podnikov za prvý polrok 2005.
– zobralo na vedomie výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Štúrovo za prvý polrok 2005.
– uložilo MsÚ spracovať návrh opatrení na riešenie bezpečnostnej dopravnej situácie v meste, vzhľadom na zvýšený počet dopravných priestupkov.
– zobralo na vedomie správu o činnosti Mestskej polície v Štúrove za prvý polrok 2005.
– zobralo na vedomie návrh štatútu Študentského parlamentu mesta Štúrovo
– schválilo zmenu organizačnej štruktúry MsÚ k termínu 1.9.2005 v rozsahu vytvorenia ďalšieho pracovného miesta v rámci Školského úradu Štú-

Na päťhodinovom zasadacom maratóne mestského zastupiteľstva, dňa 13. septembra sa zrodilo niekoľko uznesení. Spomedzi nich vyzdvihujeme niektoré.
– V záujme údržby a ochrany pešej zóny poslanci schválili
zvýšenie tohoročného rozpočtu technických služieb o 184 000
korún. Vďaka tomuto TS môžu rozšíriť svoju organizačnú štruktúru o šesť pracovných síl. Popritom na zabezpečenie správy
parkoviska, vybudovaného na mieste bývalej autobusovej stanice, ďalej tržnice a verejných sociálnych zariadení vytvorí funkciu technika. Na udržiavanie čistoty pešej zóny mieni podnik na
budúci rok zakúpiť nové viacfunkčné zariadenie.
-Prerokoval sa aj analýza o stave školských budov, respektíve
o finančných požiadavkách ich rekonštrukcie. Zastupiteľstvo na
tohoročné najdôležitejšie opravy striech schválilo 150 tisíc korún. Ďalšie položky týkajúce sa opráv a údržby zohľadnia v budúcoročnom rozpočte.
– Právny spor medzi primátorom a mestským zastupiteľstvom
týkajúci sa Vadašu sa ďalej zauzluje. Pravdepodobne na podnet
primátora sa prokurátor zaoberal právoplatnosťou mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva, ktoré sa konalo 23. júna, a podal
protest proti uzneseniam tohto zasadnutia. Vzhľadom na to, že
väčšine poslancov bol dokument doručený len tesne pred začatím zasadnutia, jeho prejednanie zastupiteľstvo odročilo. Zároveň uložilo mestskému úradu, aby v súvislosti s prípadom vyžiadal odborné právne stanovisko JUDr. Gábora Gála. Vo svetle
odborného stanoviska zaujme mestské zastupiteľstvo vo veci
svoj postoj do 30 dní. Iróniou osudu je, že prokurátor považuje

rovo, z dôvodu zlúčenia školských úradov Štúrovo a Svodín.
– schválilo príspevok vo výške 60 tis. Sk na prevádzkové náklady Regionálnej rozvojovej agentúry Južný región.
– schválilo zaradenie miestností na ulici Komenského 1, resp. 63 do zoznamu majetku mesta určeného na prenájom.
– schválilo priamy odpredaj pozemkov na Sobieskeho ulici do vlastníctva
spoločnosti Oktatást és Kutatást Segítő Vállalkozásfejlesztési Közhasznú
Társaság-Štúrovo. Jedná sa o parcely susediace s parcelami spoločnosti, kde
mienia realizovať výstavbu bytových domov.
– schválilo zaradenie investičnej akcie „Prípojka pre zábavné atrakcie” do
zoznamu investičných akcií mesta na rok 2005. Prípojka je potrebná pre zábavné atrakcie počas jarmoku Šimona a Júdu a má investičnú hodnotu 700
tis. Sk
– schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry, vzdelávania
a športu pre nasledovných žiadateľov:
– MO Csemadok – na projekt „Nagykéri Csemadok-nap”
4.500,-Sk
– Klub dôchodcov Rozmarín – na športový deň
2.000,-Sk
– ZTP a vozíčkarov, ZO-špecifická č.99 – na pozdravenie jubilantov
2.000,-Sk
– ZTP a vozíčkarov ZO-špecifická č.99 – na Deň invalidov 2.000,-Sk
– Plavecký oddiel TJ Dunaj – na ceny súťaže „Štúrovské stovky”
2.000,-Sk
– Plavecký oddiel TJ Dunaj – na ceny projektu „NON STOP plávanie 24
hodín”
2.000,-Sk
– Motocross team Štúrovo – na ceny „Medzinárodných majstrovstiev SR”
2.000,-Sk
– Rodičovské združenie pri ZSŠ – na družobné stretnutie
2.000,-Sk
– TJ Juhcelpap – oddiel vzpierania – – na ceny Memoriálu Miloša Zelinku
2.000,-Sk
– Rodičovské združ. pri ZŠ v Štúrove – na projekt „4. európsky deň rodičov”
7.000,-Sk
– Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – na rehab. pobyt
8.000,-Sk
– Kultúrne združenie Štúrovo a okolie – na projekt „Szabad tér”
8.000,-Sk.
– schválilo lokalizáciu pamätníka „Parkanskej bitky” v centre mesta Štúrova.

za neprávoplatné spomínané uznesenia jednak práve preto, lebo
popri niektorých formálnych chybách primátor nezvolal mimoriadne zasadnutie v súlade s duchom zákona. Skupina poslancov SMK sa totiž obrátila na primátora so žiadosťou, aby zasadnutie zvolal na 16. júna, čo on nebral do úvahy.
-O- (Preklad: Ági)

Vandalizmus v centre mesta
Necelé dva dni po odovzdaní pešej zóny, zo soboty na nedeľu vítal návštevníkov centra mesta šokujúci obraz. Pravdepodobne nový vzhľad pešej zóny vyprovokoval „estetické cítenie”
určitej skupinky mladých ľudí, ktorá zničením zariadenia spôsobila niekoľko tisícovú škodu mestu. Barbarským spôsobom
postriekali farbou niekoľko lavičiek, a na jednej lavičke pravdepodobne si niekto skúšal ostrie svojho nožíka. Ďalej vytrhali kvetiny z črepníkov, a pohádzali ich do fontány. Rozobrali
pódium v blízkosti sporiteľne a vylomili, respektíve ohli dve
dopravné tabule. Zdravý rozum nenachádza vysvetlenie na tieto barbarské činy. S vandalizmom obviňujú skupinku mladých
ľudí, ktorí sa predtým pravdepodobne zabávali v disko klube.
V súvislosti s tým si mnohí obyvatelia myslia, že mestské zastupiteľstvo by malo podľa novozámockého vzoru zakázať organizovanie diskoték v centre mesta. Ničenie počas sobotňajšej
noci pravdepodobne urýchli umiestnenie monitorovacieho systému, pomocou ktorého sa budú dať pristihnúť a stíhať páchatelia podobných abnormalít.
-O- (Preklad: Ági)
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Az önkormányzat hírei
Párkány város képviselőtestülete 2005. szeptember 13-i ülésén:
– Pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a 3/02 sz. általános érvényű rendelete alapján a következő kérelmezők számára:
1. Egészségkárosultak szervezete – rehabilitációs programra 15.000,–
2. Egészségkárosultak szervezete – sportrendezvényre
5.000,–
3. Szent Imre Egyházi Óvoda – taneszközökre és sportszerekre
15.000,4. Összevont szaktanintézet – műszaki eszközökre
35.000,5. Stilla Pectus kórus – 13. Zenei Napok rendezvényeire
20.000,6. Burda kerékpáros túraklub – túrarendezvényekre
10.000,7. Ady utcai iskolai étkezde– étkezési azonosító kártyák vásárlására
30.000,8. Egészségügyet Támogató Egyesület – mentős versenyek költségeire
25.000,9.. Mozgássérültek szervezete – egészségügyi műszerekre
15.000,10. Mozgássérültek szervezete – karácsonyi összejövetelre
5.000,–
11.Rozmaring nyugdíjasklub – baráti találkozó megszervezésére
8.500,12. Egészségkárosultak szervezete – karácsonyi összejövetelre 5.000,–
13.Csemadok ASz– a Színkör műszaki eszközeire
40.000,Együtt
228.500,– tudomásul vette a városi oktatási és kulturális intézmények és a városi vállalatok félévi gazdálkodásáról szóló jelentéseket
– tudomásul vette Párkány város első félévi költségvetés teljesítéséről
szóló beszámolót
– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy dolgozzon ki intézkedéstervet
a város közlekedésbiztonsági gondjainak orvoslására, tekintettel arra, hogy megszaporodtak a közlekedési kihágások.
– tudomásul vette a városi rendőrség első félévi tevékenységéről szóló
jelentést
– tudomásul vette a városi diákparlament alapszabály-javaslatát
– jóváhagyta a városi hivatal szervezeti felépítésének megváltoztatására
tett javaslatot, mi szerint szeptember 1-től az oktatási hivatal egy fővel
bővül, a párkányi és szőgyéni hivatalok összevonása folytán
– 60 000 korona támogatást hagyott jóvá a párkányi Déli régió regio-

Szeptember 13-án a párkányi képviselő-testület több mint
ötórás maratoni ülésén számos határozat született. Ezek közül
emelünk ki néhányat.
– A sétáló utca karbantartása és megóvása érdekében a testület 184 ezer koronával megtoldotta a Közterületfenntartó Vállalat idei költségvetését. Ennek köszönhetően mód nyílik a cég
személyi állományának hat személlyel történő bővítésére.
Emellett a volt központi buszmegállóban újonnan kialakított
parkoló, piac és városi illemhely felügyeletére a cég egy technikus funkciót hoz létre. A korzó tisztántartása és karbantartása
érdekében jövőre egy többfunkciós gépet is szeretne vásárolni.
– Készült egy felmérés az iskolai és óvodai épületek állagáról,
illetve a szükséges javítások költségtételeiről. A legfontosabb
idei tetőjavítási munkálatokra a testület 150 ezer koronát hagyott jóvá. A további karbantartásra vonatkozó tételeket figyelembe veszik a jövő évi költségvetés összeállításánál.
– A polgármester és a képviselő-testület közötti – Vadassal
kapcsolatos – jogvita tovább bonyolódik. Nyilván a polgármester kezdeményezésére az ügyész foglalkozott a testület június
23-án tartott rendkívüli ülésének jogszerűségével, és óvást
nyújtott be annak határozatai ellen. Tekintettel arra, hogy a
képviselők zöme csak közvetlenül az ülés előtt kapta kézhez az
ügyész óvását, a programpont megtárgyalását a testület elnapolta. Egyúttal feladatul adta a városi hivatalnak, hogy az ügygyel kapcsolatban kérje ki JUDr. Gál Gábor jogi szakvéleményét. A jogász véleményének ismeretében a testület 30 napon belül állást foglal az ügyész óvásával kapcsolatban. A sors fintora,
hogy az ügyész egyrészt azért véli jogszerűtlennek az említett
határozatokat, mert szerinte az ülés lebonyolítását érintő for-

nális fejlesztési ügynökség fenntartási költségeire
– jóváhagyta a Comenius u. 1, ill. 63 alatti üzlethelységek besorolását a
bérbeadandó ingatlanok listájára.
– jóváhagyta néhány Sobieski utcai telekrész egyenes eladását a párkányi székhelyű Oktatást és Kutatást Segítő Vállalkozásfejlesztési Közhasznú
Társaság részére. Olyan telkekről van szó, amelyek szomszédosak a társaság telkeivel és azokon a társaság lakóházak építését tervezi.
jóváhagyta egy új villamossági csatlakozó létesítésének besorolását az
ezévi beruházási tervbe. A 700 000 korona beruházási költségű csatlakozó a Simon-Júda napi vásár attrakcióinak üzemeltetését fogja szolgálni.
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális, művelődési
és sportalapból az alábbi kérelmezők számára:
– Rozmaring nyugdíjasklub – sportnapra
2.000,-Sk
– Mozgássérültek 99. sz. szervezete – jubilánsok köszöntésére
2.000,-Sk
– Mozgássérültek 99. sz. szervezete – Mozgássérültek napja rendezvényére
2.000,-Sk
– TJ Dunaj úszószakosztálya – a „Párkányi százasok” úszóverseny díjaira
2.000,-Sk
– TJ Dunaj úszószakosztálya – 24 órás Non Stop úszás díjaira
2.000,-Sk
– Motocross Team – Szlovákia nemzetközi bajnokságának díjaira
2.000,-Sk
– Összevont Szaktanintézet szül. szövetsége – baráti találkozóra
2.000,-Sk
– TJ Juhcelpap súlyemelő szakosztálya – Miloš Zelinka Emlékverseny
díjaira
2.000,-Sk
– Szlovák Alapiskola szül. szövetsége – „Szülők 4. európai napja” rendezvényére
7.000,-Sk
– Mentálisan sérülteket támogató egyesület – rehabilitációs programra
8.000,-Sk
– Párkány és Vidéke Kulturális Társulás – „Szabad tér” programra
8.000,-Sk
– jóváhagyta a Párkányi csata emlékművének helymeghatározását a városközpontban.

mai hibák mellett a polgármester nem a törvény szellemében
hívta össze a testület rendkívüli ülését. Az MKP képviselőinek
egy csoportja ugyanis azzal a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy a rendkívüli ülést június16-ra tűzze ki, de a polgármester ezt figyelmen kívül hagyta.
-O-

Vandálok rongáltak a párkányi
városközpontban
Nem egészen két nappal a korzó hivatalos átadása után
szombatról vasárnapra virradóra döbbenetes kép fogadta a városközpontba látogatókat. Feltehetően fiatalok egy csoportjának „szépérzékét” bánthatta a sétáló utca megváltozott arculata, akik az önkormányzatnak több ezer korona kárt okoztak a
korzó berendezéseinek megrongálásával. A tettesek barbár
módon festékkel bekentek néhány padot, s az egyik padon valaki feltehetően a bicskája élét próbálta ellenőrizni. Továbbá
megtépték a kihelyezett virágokat, majd beleszórták azokat a
szökőkút vizébe. Szétszedték a takarékpénztár kereszteződésében felállított pódiumot és kitörtek, illetve elhajlítottat két
közlekedési táblát. Épeszű ember értetlenül áll a történtek
előtt. A rongálással fiatalok egy csoportját gyanúsítják, akik
előzőleg diszkóban szórakozhattak. Ennek kapcsán többen
úgy vélik, hogy az önkormányzatnak érsekújvári mintára ki
kellene tiltania a városközpontból a diszkórendezvényeket. A
szombat éjszakai rongálás mindenestre meggyorsíthatja a térfigyelő rendszer megépítését, amely segítségével tetten érhetőek
és felelősségre vonhatóak lesznek az ilyen vandálok.
-O-
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Kenyeres Pajtás!

Akcia chlieb!

Mikor harapott bele úgy egy kenyérbe, hogy nemcsak megéhezett,
de telve volt kíváncsisággal és várakozással?
2005. októberében Max Bottini svájci művész - a párkányi Hídőr
intézményével karöltve - egy művészeti akciót valósít meg - kenyérrel. A friss kenyér illata az egész világon boldoggá teszi az embereket.
Az akció során ezt a barátság örömével szándékozik összekapcsolni a
művész. Max Bottini október folyamán több alkalommal is feltűnik majd városunkban és megkínálja
Önöket az akcióra szóló meghívójával. Az akcióban
úgy vehetnek részt, hogy felírják adataikat az általa
osztogatott szelvényekre, és azokat leadják városuk
adott pékségében. Esztergomban és Párkányban
egyaránt találtunk egy-egy olyan pékséget, amely
kész közreműködni ebben a kalandban.
Párkányban ez a Molnár-testvérek Francia péksége, Hársfa u. 3
Esztergomban pedig Nick Mátyás Sváb péksége,
Hősök tere 7 (a körforgalomnál).
A pékségek október 22-én majd olyan kenyereket sütnek, amelyekbe az Önök által kitöltött szelvények lesznek belesütve. A két város közt kicserélt kenyerek ezen a napon Párkányban a sétálóutcán,
Esztergomban pedig a Széchenyi téren lesznek árusítva.
17,00 órától Max Bottini a párkányi Hídőr-házban fogadja az akció résztvevőit és "címzettjeit", akik 18,00 órakor megismerkedhetnek egymással. Ezzel a Kenyér-akcióval ugyanis az esztergomiak és
párkányiak találkozását szeretnénk ünnepelni. Reméljük, hogy ebben
a nem szokványos akcióban sokan részt vesznek Önök közül, mert ez
egy kiváló alkalom arra, hogy kapcsolatot létesítsenek, ismeretséget
kössenek egymással a hídon át. Lehetséges, hogy egynémely kenyérben egy nagyszerű új barátság, vagy egy érdekes beszélgetőpartner
van elrejtve. A résztvevőknek emellett lehetőségük nyílik arra, hogy
megismerkedjenek a Hídőr-projekttel, az abban résztvevő művészekkel és szervezőkkel, akik a svájci csereprogram mögött állnak. Akciónkkal így szeretnénk gyarapítani az eleven kapcsolatokat Esztergom
és Párkány, valamint a régió és Svájc között.

Kedy ste zakúsli do chleba tak, že ste mali nielen hlad, ale
boli ste plní zvedavosti a očakávania?
V októbri 2005 švajčiarsky umelec Max Bottini - v spolupráci s ustanovizňou Strážca mosta - uskutoční umeleckú akciu s chlebom. Vôňa čerstvého chleba je prameňom ľudského
šťastia všade na svete. V tejto akcii umelec chce spojiť tento
pocit s radosťou pocitu priateľstva. Max Bottini počas októbra sa častokrát objaví v našom
meste a ponúkne vás svojou pozvánkou do akcie, na ktorej sa môžete zúčastniť tak, že vyplníte od neho získané ústrižky, a tie odovzdáte
do príslušnej pekárne vášho mesta. V Štúrove i
Ostrihome sme našli takú pekáreň, ktorá je
ochotná zúčastniť sa na tomto dobrodružstve.
V Štúrove je to Francúzska pekáreň bratov
Molnárovcov, Lipová 3
a v Ostrihome Svábska pekáreň Mátyása
Nicka, Hősök tere 7
Tieto pekárne dňa 22. októbra upečú také chlebíky, do ktorých budú zapečené vaše ústrižky. Chlebíky vymenené medzi
dvoma mestami v tento deň budú predávané v Štúrove na pešej zóne, a v Ostrihome na Széchenyiho námestí. Od 17,00
Max Bottini prijíma účastníkov a "adresátov" v Dome strážcu
mosta, kde sa o 18,00 hodine budú môcť oboznámiť. Touto
akciou by sme totiž chceli osláviť stretnutie Štúrovčanov a
Ostrihomčanov. Veríme, že do akcie sa zapojí mnoho ľudí, lebo je to vynikajúca príležitosť na nadviazanie kontaktov, známostí cez náš most. Je možné, že v niektorom chlebíku sa
skrýva pekné nové priateľstvo alebo zaujímavý partner.
Účastníci pritom budú mať možnosť oboznámiť sa s projektom "Strážca mosta", umelcami a organizátormi projektu,
ktorí stoja za týmto švajčiarskym výmenným programom.
Touto akciou by sme chceli rozmnožiť živé kontakty medzi
Štúrovom a Ostrihomom, resp. medzi regiónom a Švajčiarskom.

Vôňa škandálu

Botrányszagú ügylet

Vyzerá to tak, že riaditeľ bytového podniku, Július Rapavý neuzavrel
v súlade so zákonom zmluvu s miestnou realitnou kanceláriou o sprostredkovaní predaja bytov stavaných v bývalých kasárňach. So škandalóznou transakciou sa zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13. septembra. V priestoroch bývalých kasární vybudovaných 38 bytov mal pôvodne predať Bytový podnik v Štúrove. Vzhľadom
na to, že do júla z uvedených bytov bolo zmluvne predaných len jedenásť, vedenie podniku uzavrelo zmluvu o sprostredkovaní predaja 27
bytov s jednou štúrovskou realitnou kanceláriou. Predtým na gremiálnej porade vedúcich oddelení mestského úradu J. Rapavý aj spomenul
tento svoj zámer. Na sprostredkovanie predaja však riaditeľ uzavrel
zmluvu s realitkou, ktorého vedúci je zároveň zamestnancom mestského úradu, a ktorého provízia za sprostredkovanie všetkých – ešte nepredaných – bytov by dosiahla necelých 1,5 milióna korún. Doteraz nie je
jasné ani to, že z akej položky by bola provízia hradená, a vyvstáva aj
otázka porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Podľa našich informácií realitná kancelária sprostredkovala zatiaľ predaj 12 bytov (v šiestich prípadoch zmluvu uzavrela, a v šiestich pripravila kontrakt). Pikantériou kauzy je, že v prípade spomínaného zamestnanca mestského úradu ide o stret záujmov, a k tomu všetkému ešte „podnikal” počas svojej
pracovnej neschopnosti. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 13.
septembra vyzvalo primátora mesta, aby rozviazal pracovný pomer so
spomínaným zamestnancom, ktorý sa dopustil závažného pracovnoprávneho priestupku. Ďalej MZ uložilo hlavnému kontrolórovi, aby prešetril dodržanie zákonných ustanovení súvisiacich s kauzou. O ďalšom
osude riaditeľa bytového podniku rozhodne zastupiteľstvo na svojom
najbližšom zasadnutí na základe výsledkov kontrolnej správy.

Úgy tűnik, hogy Július Rapavý, a párkányi Lakáskezelő Vállalat
igazgatója jogszerűtlenül kötött szerződést egy helyi ingatlanügynökséggel az egykori laktanyában épülő lakások értékesítéséről. A
botrányszagú ügylettel szeptember 13-án a városi képviselőtestület
is foglalkozott. A laktanya területén épülő 38 lakást eredetileg a lakáskezelő vállalatnak kellett volna értékesítenie. Tekintettel arra,
hogy júliusra a 38 lakásból mindössze 11 eladására sikerült szerződést kötnie, a cég vezetése egy párkányi ingatlanügynökséggel kötött szerződést a maradék 27 lakás eladásának közvetítésére. Előzőleg a hivatal osztályvezetőinek egyik ülésén Július Rapavý meg is
említette ebbéli szándékát. Az ügylet lebonyolítására szerződött
ügynökség vezetője azonban történetesen a városi hivatal alkalmazottja, akinek közvetítésből eredő sikerdíja közel másfél millió koronát tett volna ki az összes maradék lakás értékesítése esetén. Egyelőre az sem világos, hogy milyen tételből fizették volna ki ezt az
összeget és a közbeszerzési törvény megsértése is fennforog. Értesüléseink szerint az ingatlaniroda eddig 12 leendő lakástulajdonossal járt sikerrel (hattal megkötötte, hat esetben pedig előkészítette a
szerződést). Az ügy pikantériája, hogy a hivatal említett alkalmazottja az összeférhetetlenség szabályait megsértve, ráadásul betegállományban „maszekolt”. A képviselőtestület szeptember 13-i ülésén ezért felszólította Ján Oravec polgármestert, hogy bontson
munkaszerződést a súlyos munkaköri vétséget elkövető alkalmazottal. Emellett feladatul adta a főellenőrnek az ügy átfogó törvényességi kivizsgálását. A lakáskezelő vállalat igazgatójának további sorsáról a főellenőr jelentésének fényében a következő ülésén dönt
majd a képviselőtestület.
-OLapzártakor a testület javasolta a polgármesternek, hogy – jogköréből eredően - tegyen javaslatot az igazgató visszahívására.

-O- (Preklad: Ági)

Pred uzávierkou zastupiteľstvo doporučilo primátorovi, aby – na základe svojich kompetencií – predložil návrh na odvolanie riaditeľa.

2005. szeptember
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Oznámenie

Értesítés

Riaditeľstvo Gymnázia -Gimnázia v Štúrove oznamuje verejnosti,
že v prípade záujmu v školskom roku 2007/2008 otvorí pomaturitné
štúdium v odboroch cudzí jazyk (anglický a nemecký) a informatika
– programovanie. Vyučovací jazyk slovenský alebo maďarský. Žiadame záujemcov o tento druh štúdia, aby sa do 15. decembra 2005 prihlásili na sekretariáte školy.

A Párkányi Gimnázium Igazgatósága értesíti a nyilvánosságot, hogy
megfelelő érdeklődés esetén, a 2007/2008-as tanévben érettségi utáni
továbbtanulási képzést szervez idegen nyelvi (angol és német) és informatika-programozás szakokon. Tanítási nyelv magyar vagy szlovák.
Kérjük a fent említett szakok iránt érdeklődőket, hogy 2005. december 15-ig jelentkezzenek az iskola titkárságán.

Mgr. Ján Bobor, riaditeľ školy

Bobor János, igazgató

City&Guilds – akreditované jazykové centrum pri Gymnáziu v
Štúrove oznamuje záujemcom, že najbližší termín skúšok na získanie
medzinárodne uznaného certifikátu anglického jazyka sa uskutoční
dňa 17. decembra 2005 (v sobotu)
Prihláška na skúšku: do 20. novembra 2005
Skúšobný test: 25. a 30. novembra 2005 (zdarma)
Podronejšie informácie: Ján Bobor, Gymnázium, tel.: 7511640,
0915/707529

A Párkányi Gimnázium mellett működő City&Guilds- akkreditált
nyelvi vizsgaközpont értesíti az érdeklődőket, hogy a nemzetközileg
elismert angol nyelvi vizsgák legközelebbi időpontja: 2005. december 17. (szombat)
Jelentkezési határidő: 2005. november 20.
Próbateszt: 2005. november 25. és 30. (ingyenes)
További információk: Bobor János, Gimnázium, tel.::7511640,
0915/707529

Programy MsKS – A VMK műsorajánlata
A Párkányi Városi Művelődési Központ, a Párkányi Városi Múzeum, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, és a Magyarországi
Tájházak Szövetsége tisztelettel meghívják Önt a

Hagyományok és értékek III.
című szemináriumukra, melyre 2005. október 13-án
(csütörtökön) 10.00 órai kezdettel a Párkányi Városi Művelődési Központ előadótermében (Tűzoltó utca 25) kerül sor.

Megnyitó (Halasi Tibor, igazgató)

10.10 A Párkányi Városi Múzeum megalakulása, tevékenysége és gyűjteményei (Juhász Gyula, múzeumvezető)
10.40 A szalkai tájház létrehozása, működtetése és tevékenysége (Dikácz Zsuzsanna, tájházvezető)
11.10 Magyar vonatkozású tájházak, helytörténeti, néprajzi
kiállítások Dél-Szlovákiában. A Mátyusföldi Muzeológiai Társaság aktivitásai (Danter Izabella, elnök)
11.40 A Magyarországi Tájházak Szövetségének hároméves
tevékenysége (Szablyár Péter, elnök)
12.10 A Párkányi Városi Múzeum és a Párkányi Városi Galéria kiállításainak megtekintése (Juhász Gyula, Bajtai György)
Uti okmányok a monarchia korától c. kiállítás megtekintése
(Lenk János)
13.00

2005. december 6. (kedd)
Stretnutie s Mikulášom
Mikulás ünnepség
2005. december 13-15. (kedd-csütörtök)
Vianočný trh
Karácsonyi vásár

Program:
10.00

2005. október 21-23. (péntek-vasárnap)
Štúrovský jarmok – Hudobno-zábavné programy
Simon-Júda napi vásár – Szórakoztató műsorok

Befejezés

Jelentkezni a városi múzeumban vagy az alábbi címen lehet:
Danter Izabella, 925 26 Boldog 159.
Tel./fax: 02 45915298, 0904 267745
e-mail: danter@stonline.sk
Fájdalommal a szívünkben
köszönjük mindazoknak, akik
szeptember 2-án elkísérték utolsó
útjára drága halottunkat,
id. KRIZSÁN BÉLÁT
Köszönetet mondunk a koszorúkért,
amelyekkel enyhíteni igyekeztek mély
fájdalmunkon.
A gyászoló család

2005. december 17. (szombat), 18.00 óra
GHYMES – Karácsonyi koncert
2005. december 31.
Silvestrovská zábava – hudba: Krízis
Szilveszteri bál – zene: Krízis
Kedves Kismamák!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy októbertől újra beindul a
BABAKLUB.
Minden második héten találkozhatunk a párkányi kultúrházban délelőtt 945 – 1200 között.
Közelebbi információk a 7511 108, ill. a 752 3329 telefonon, vagy személyesen a kultúrházban.
Sok szeretettel várjuk a babákat és a mamákat egyaránt!
• Párkányban családi ház eladó a Jesensky utcában. Tel.: 7596084.
• Szoba-konyhás kis házat vennék (lehet közös udvar is)
Párkányban, a fürdőhöz közel. Tel.: 036/6227359
• Kúpila by som jedenizbový domček s kuchyňou (môže byť aj
spoločný dvor) v Štúrove v blízkosti termálneho kúpaliska. Tel.:
036/6227359.
• Dám do prenájmu zariadený byt. Tel.: 0908/465285.
• Eladó garázs a körzeti hivatalnál – Predám garáž pri obvodnom
úrade. T: 0905/492466.
• Visszavásárolnám KÉK DEMA ORION CITIBIKE kerékpáromat.
• Kúpim naspäť bicykel MODRÝ DEMA ORION CITIBIKE.
Tel.: 0905/846421, 036/752 4212.
• Eladó fehér otelló szőlő „Október”. 0908/123792.
• Borospince eladó Garamkövesden. Tel: 0907/561115.
• Október 1-től bérbeadó 30 m2-es üzlethelyiség a Hasičská 4 szám
alatt (a buszmegállóval szemben). Tel: 0907-415234.
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Októbrové filmové hity v kine DANUBIUS, alebo čo by ste mali určite vidieť
Sci-fi psychothriller
ZVIERACIA KAZAJKA (USA, Veľká Británia, Nemecko
2005)
Réžia: John Maybury, hrajú: Adrien Brody, Keira Knightley,
Kris Kristofferson
Hrdina filmu, príslušník americkej armády Jack Starks
(Adrien Brody), sa vracia z vojny v Zálive s poškodením mozgu,
ktoré mu spôsobila strela do hlavy. Tento smrteľný úraz sa akoby zázrakom skončil „len” stratou pamäte. Týmto ale Jacka
smola ani zďaleka neopustila. Nešťastnou zhodou okolností je
neprávom obžalovaný z vraždy policajta a následne umiestnený
do psychiatrického ústavu pre páchateľov kriminálnych činov.
Tu je smoliar Jack vystavený experimentálnej „liečbe”, po ktorej získa schopnosť pohybovať sa v čase. Začína viesť boj o svoju minulosť/prítomnosť/budúcnosť. Film zaujme predovšetkým
vynikajúcim, maximálne presvedčivým hereckým výkonom
Adriena Brodyho (poznáme ho z Oscarového Pianistu).
Dráma o nezlomenej vôli človeka
BAVME SA O SEXE (USA, 2004)
Réžia: Bill Condon, hrajú: Liam Neeson, Laura Linney, Timothy Hutton, John Lithgow
Film zachytáva život a dobu významného vedca Kinseyho,
ktorý sa ako prvý pustil do skúmania ľudského sexuálneho správania. Kinsey vyrastal v čase, pre ktorý bola charakteristická
nadmerná prísnosť a prudérnosť, keď sex bol tabu a sexuálna revolúcia v nedohľadne. Napriek nežičlivosti doby začal s úžasným
nasadením zostavovať dejiny sexuálneho správania Američanov,
ktoré nakoniec publikoval v roku 1948 vo svojej prelomovej knihe „Sexuálne správanie muža”. Následne musel Kinsey čeliť nielen neúprosnej kritike svojho výskumu zo strany odbornej i laickej verejnosti, ale tiež nedostatku peňazí na ďalšiu prácu. Nie je
to lacný film o sexe, ale pozoruhodný príbeh muža, ktorý výrazne predbehol svoju dobu a ktorého pevná vôľa a cieľavedomosť
môžu byť pre nás inšpiráciou aj dnes.

K i n o

–

Premiéra mesiaca
CHARLIE A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU (USA, 2005)
Réžia: Tim Burton, hrajú: Johnny Depp, Freddie Highmore,
David Kelly, Deep Roy
Najnovší film známeho Tima Burtona, „majstra ponurých vízií” (Planéta opíc, Batman, Nožnicovoruký Edward), nám vyrozpráva príbeh chudobného chlapca jednoduchého a čistého srdca
Charlieho Bucketa, ktorého ako jedno z piatich detí z celého sveta vybrali na exkurziu snov do čokoládového kráľovstva osamelého podivína Williho Wonka (Johnny Depp). Budeme svedkami
veľkolepej prehliadky rozprávkovej továrne, v ktorej budeme
môcť ochutnať skutočný čokoládový vodopád, obdivovať kozmicky hypermoderné pracovisko veveričiek, či nasadnúť do lietajúceho skleneného výťahu. Je to predovšetkým príbeh o hľadaní
čistoty v zvrátenom svete a ponaučenie z neho si odnesie nielen
malý Charlie, ale tiež svojrázny génius Wonk.
Filmový klub
Smrť v Benátkach (Taliansko, Francúzsko 1971)
Réžia: Luchino Visconti
Majstrovské dielo velikána talianskej kinematografie, naplnené
očarujúcou melanchóliou a smútkom, bolo natočené podľa rovnomennej novely Thomasa Manna. Pôvabný krehký plavovlasý chlapec z poľskej šľachtickej rodiny upúta na Lide roku 1911 hudobného skladateľa, päťdesiatnika Gustava von Aschenbacha a zúfalo
opantá celú jeho bytosť. Neschopnosť zvládnuť napätie z pokušenia z vyrovnaného umelca spraví trosku.
Albín menom Nói (Island, Nemecko, Veľká Británia, Dánsko 2003)
Réžia: Dagur Kári
Sedemnásťročný rebelant Nói, žije so svojou babičkou v malom
mestečku kdesi na islandskom fjorde. So svojimi rovesníkmi si nerozumie vôbec, so svojím otcom, ktorý často a rád hľadí na dno pohárika, trochu. A tak sníva o úteku – preč od nudnej školy, nudných
učiteľov, preč od zabehnutých stereotypov, preč od ľudí, ktorí ho
nechápu...

M o z i

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

Danubius
Október 2005 október

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete
Vstupné na všetky predstavenia : 59.-Sk!
1.-2.
4.-5.
6.-7.
8.-9.
11.
12.-13.
14.
15.-16.
18.
19.
20.-21.
22.-23.
25.
26.
27.-28.
29.-30.

Čarovný kolotoč (detské predstavenie)
ONG BAK (Tony Yaa)
VALIANT (animovaný film)
Herbie na plný plyn (Lindsay Lohan, Michael Keaton, Matt Dillon)
Filmový klub: Smrť v Benátkach
Vojna svetov (Tom Cruise, Dakota Fanning)
Škriatok (Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková)
Bavme sa o sexe (Liam Neeson, Laura Linney, Timothy Hutton, John Lithgow )
Charlie a továreň na čokoládu (Johnny Deep, Helena Bohnan-Carter)
Rukojemník (Bruce Willis)
Moja krásna čarodejnica (Nicol Kidman, Will Ferrell, Shirley McLaine)
Fantastická štvorka
Filmový klub: Albín menom Nói
Zvieracia kazajka (Adrien Brody, Keira Knightley)
Hlas smrti
Ostrov
Zmena programu vyhradená!!!
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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

Štúrovo a okolie
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– 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

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

POČÍTAČOVÉ KURZY
Kőműveseket vagy kőműves brigádokat keresünk
esztergomi munkahelyre. Szállás megoldható.
0036/702007242, 0036/309684091

Q U I C K

T A X I 9 166
5
0908 7

NON STOP

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

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.
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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

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

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

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!

MŰANYAG ABLAKOK,
AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

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
(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

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

SHIMANO 2006 kollekció – már kapható

Prijmeme
čašníčku
0905/547 322
0905/513 732

2005. szeptember
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425
TV OVP 2172 REAL FLAT
(55 cm stereo)

u:
en
c
vú
cio
k
a
Za

.
9
9
9
.
5

Cena tovaru:
Priama platba:
Výška splátok:
Poplatok (3%):

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

5.999.600.9 x 600.180.-

Splátky
bez
úrokov

0%

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

AKCIA! – AKCIÓ!

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

Minden STIHL típusú láncfűrészre

1.000.- Sk árengedmény!
Na všetky typy motorových reťazových píl zn. STIHL

1.000.- Sk zľava!
Kádak, prések, szőlődarálók
Lisy, nádoby, mlynčeky na hrozno.
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COCHER

ELEKTRO

Kártyafüggetlen új mobiltelefonok
– törlesztésre is!
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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
MANCS szalámi 1 kg 29,50.BRASA konz. 1160 gr 38.PRONATURE 26 Adult gran. 1 kg 58.PRONATURE 28 Puppy gran. 1 kg 61.ROYAL CANIN Mini Junior gran. 1 kg 167.LAPAJ gran. 10 kg 189.Kŕmne cest. – Könyöktészta 5 kg 80.MASTER CAT gran. 1 kg 41.CICAMIX gran. 1 kg 39.-

Pozor! – Figyelem!

Nové neblokované mobilné telefóny
– aj na splátky!

A Simon-Júda napi vásár idején rendkívüli akciókkal várjuk kedves
vásárlóinkat az egykori tejgyár bejárata előtt felállított alkalmi sátrunkban!
Počas Jarmoku Simona-Júdu očakávame našich ctených zákazníkov
mimoriadnymi akciami v našom stánku pred vchodom bývalej mliekárne!

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
 hliník
 nerez
 oceľový šrot
 mosadz
 bronz

65–95 Sk
28–48 Sk
28–38 Sk
Podľa
burzových cien

32–60 Sk
50–90 Sk

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

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

