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GAMEX – Štúrovo
kompletná tieniaca technika

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

ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU ČALÚNENIE DVERÍ ŽALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne

látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY,

TESNENIE OKIEN A DVERÍ, SIEŤKY PROTI HMYZU,

MAĽOVANIE bytov, natieranie okien a dverí

ééss  VViiddéékkeeaa  ookkoolliiee
PPáárrkkáánnyyŠŠttúúrroovvoo

Családias hangulatban, ünnepélyes külsőségek között,
tüzijáték kiséretében adták át a nagyközönségnek a 3,6
milliárd forintos beruházási költséggel épült, európai szín-
vonalú élményfürdőt Esztergomban 2005. november 17-
én 16 órakor a Prímás-szigeten.

A királyi város apraja-nagyja megjelenésével fejezte ki
örömét a felett, hogy hosszú vajúdás után végre elkészült
az élményfürdő és birtokba vehette a nagyközönség.
Horányi László színművész köszöntötte az összegyűlt né-
hány ezer érdeklődőt, majd Meggyes Tamás ecsetelte az
élményfürdő jelentőségét és megvalósításának körülmé-
nyeit. Ezt követően Finta József, Kossuth-díjas akadémi-
kus, az élményfürdő tervezője beszélt a tömeghez: „Öröm
és megtiszteltetés Esztergomban tervezni. A város nagy
fürdőkultúrával bír, ezért a mögöttünk álló patinás épület
magas külső és belső minőségével, valamint óriási tereivel
is európai jelentőségű. A gazdasági, kulturális és az ide-
genforgalmi verseny megkívánta ezt a nem kis befektetést
Esztergomban. Szép álmok nélkül nem érdemes élni!” –
mondta meghatódottan. 

A megnyitót Orbán Viktor volt kormányfő is megtisztel-
te jelenlétével. Beszédében kifejtette: Esztergom sorsa már
a múltban is ezer szállal összefonódott az országéval, s
szerinte ez a jelenben is igaz. A Mária Valéria híd másod-
szori megépítésével kezdődött a város csodálatos újjászü-
letése, az élményfürdő kapuinak megnyitásával pedig Esz-
tergom gazdag történelmi és kulturális öröksége tovább

élhet. A Széchenyi-terv nem ajándékot adott az emberek-
nek. A program célja a pénz okos és célszerű felhasználá-
sa volt, ami az Aquasziget esetében is remélhetően meg-
hozza gyümölcsét, működéséből pedig nemcsak a régió-
ban élők, hanem az egész ország profitálhat. Este nyolcig
megállás nélkül érdeklődők ezrei sétálták be a hatalmas
teret. A Városi Szimfonikusok zenéje mellett kitárult a
fürdő minden szépsége. Pénteken déltől már a fürdőzők
százai töltötték meg a fürdőt.

Az esztergomiak 25 százalékos kedvezménnyel füröd-
hetnek az Aquaszigeten. Egyébként egy egész napos jegy
ára felnőtteknek 2100 forint, a nyugdíjasoknak és 6-16
éveseknek ugyanez 1300 forintba kerül. Ezen kívül lehe-
tőség van családi belépők kiváltására is, melynek ára
3300-5250 forint. A látottak alapján az élményfürdő
rendkívül magas színvonalú szolgáltatást kínál a látoga-
tóknak. Szakvélemények szerint Esztergom egy családba-
rát felhőtlen kikapcsolódást jelentő fürdőt adott át ren-
deltetésének.

Gyetven Miklós, a Vadas igazgatója szerint az esztergo-
mi élményfürdő nem lesz negatív hatással a fürdőnkre
nézve, sőt inkább új lehetőségeket jelenthet a Párkányban
fürdőzők számára. A Vadas szálláskapacitását nyári lét-
számokra tervezték, vagyis ilyen szempontból az esztergo-
mi beruházás várhatóan nem jelenthet problémát. Az em-
lített programlehetőség inkább növelheti a Thermal szálló
téli kihasználtságát.

-OP-

Megnyílt az Aquasziget

Orbán Viktor és Finta József a megnyitón

Az Aquasziget tágas tereivel nyűgözte le a vendégeket

Foto: Himmler
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November 26-án megyei önkormányzati
választások voltak. Az érsekújvári választási
körzetben a 120 174 szavazásra jogosult
polgár közül 34 609-en vettek részt a válas-
ztásokon, akik közül 33 920 szavazó adott le
érvényes szavazatot a képviselőjelöltekre és
33 719 szavazó a megyei elnökjelöltekre. A
járásból 5 megválasztott képviselő az MKP
jelöltjeként indult, mégpedig:

Ing. Fekete László 
Ing. Farkas Iván 
MUDr. Hugyivár Imre
Ing. Forró László
Ing. Farkas Tibor 
Továbbá 6 megválasztott képviselő az ún.

nagy szlovák koalíció listájáról került be a
megyei parlamentbe, éspedig: 

MUDr. Peter Hudák, PhD.
MUDr. Marián Karvaj, doc.
MUDr. Tibor Matuška, PhD
Ing. Ladislav Marenčák, CSc.
Ing. Helena Bohátová 
Ing. František Hatina 

A megyefőnöki választások második for-
dulójába, amely december 10-én kerül lebo-
nyolításra, a következő két jelölt került: 

Szigeti László, az MKP jelöltje az érsekúj-
vári járásban 14 857 szavaztot kapott (míg
az egész megyében 40 426 szavazattal jutott
tovább a második helyen). Milan Belica, a
Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, Zjednotená Slovenská národná
strana, Agrárna strana vidieka, Komunistic-

ká strana Slovenska, Ľavicový blok, Pravá
Slovenská národná strana koalíció jelöltje 11
431 szavazot kapott az érsekújvári járásban
(míg az egész megyében 64 765 szavazattal
nyerte az első fordulót).

V celom kraji bolo zvolených 34 poslan-
cov za tzv. veľkú slovenskú koalíciu, 17 po-
slancov za Stranu maďarskej koalície a 1 po-
slanec za koalíciu ANO – HZD – Slobodné
fórum. 

A megyei parlamentben a következő négy
évben 34 képviselő fogja reprezentálni az
ún. nagy szlovák koalíciót, 17 a Magyar Ko-
alíció Pártját és egy képviselő az ANO –
HZD – Slobodné fórum koalíciót.

Výsledky volieb do samosprávneho kraja
Dňa 26. novembra sa konali voľby do sa-

mosprávnych krajov. V novozámockom vo-
lebnom obvode zo 120 174 oprávnených vo-
ličov sa volieb zúčastnilo 34 609 voličov,
ktorí odovzdali 33 920 platných hlasovacích
lístkov pre voľby do zastupiteľstva, a 33 719
platných hlasovacích lístkov pre voľby pred-
sedu. V okrese bolo zvolených 6 poslancov za
koalíciu Kresťanskodemokratické hnutie, Ľu-
dová strana – Hnutie za demokratické Slo-
vensko, Slovenská demokratická a kresťanská
únia, SMER – sociálna demokracia, Sloven-
ská národná strana, a to:

MUDr. Peter Hudák,PhD.
MUDr. Marián Karvaj, doc.

MUDr. Tibor Matuška, PhD,
Ing. Ladislav Marenčák, CSc,
Ing. Helena Bohátová 
Ing. František Hatina 
Ďalších 5 poslancov bolo zvolených za

Stranu maďarskej koalície, a to:
Ing. László Fekete 
Ing. Iván Farkas 
MUDr. Imrich Hugyivár 
Ing. László Forró 
Ing. Tibor Farkas 

Dvaja postupujúci kandidáti na predsedu
samosprávneho kraja dostali nasledovný po-
čet hlasov: Milan Belica, kanditát koalície

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slo-
vensko, Zjednotená Slovenská národná stra-
na, Agrárna strana vidieka, Komunistická
strana Slovenska, Ľavicový blok, Pravá Slo-
venská národná strana získal v novozámoc-
kom volebnom obvode 11 431 hlasov (v ce-
lom kraji 64 765 hlasov). László Szigeti v no-
vozámockom volebnom obvode získal 14
857 hlasov (v celom kraji 40 426 hlasov).
Druhé kolo volieb sa uskutoční 10. decem-
bra. 

V celom kraji bolo zvolených 34 poslancov
za tzv. veľkú slovenskú koalíciu, 17 poslan-
cov za Stranu maďarskej koalície a 1 poslanec
za koalíciu ANO – HZD – Slobodné fórum.

Zdá sa, že Štúrovo sa stalo príťažlivým pre zahraničné usad-
losti. Toho roku prejavili záujem o nadviazanie družobných
kontaktov s nami predstavitelia ďalších dvoch zahraničných
miest. Jedným z nich je Novi Bečej (Vojvodina – Srbsko) a
druhým poľské mestečko Klobuck. Štúrovo pritom tohto roku
podpísalo družobnú zmluvu s Baraoltom (Rumunsko). 

Novi Bečej sa nachádza pri Tise, má približne 20 000 obyva-
teľov vo väčšine srbskej národnosti. Leží 80 kilometrov od Sege-
dínu v priamom susedstve mesta Bečej. Približne jedna pätina
obyvateľov mesta Novi Bečej je maďarskej národnosti. Delegá-
cia srbského mesta sa zúčastnila jesenných mestských dní a všet-

ko nasvedčuje tomu, že Štúrovo sa im zapáčilo. 26. novembra
pozvali na tamojšie dni mesta štvorčlennú delegáciu s úmyslom,
aby primátori podpísali družobnú zmluvu.

10. novembra štvorčlenná delegácia mestskej samosprávy
navštívila mesto Klobuck, ktoré má 20 000 obyvateľov, a na-
chádza sa približne 100 kilometrov od slovenských hraníc. Ve-
denie poľského mesta sa tiež snaží nadviazať so Štúrovom dru-
žobné kontakty. V súčasnosti má naše mesto družobné kontak-
ty s Ostrihomom, s českým Bruntálom, talianskym Castellera-
nom a sedmohradským Baraoltom.

-of- (Preklad: Ági) 

Választási eredmények

Nové partnerské mestá na obzore

Úgy tűnik, hogy Párkány vonzó a külföldi települések számá-
ra. Idén két külföldi város vezetése is kinyilvánította szándékát
testvérvárosi kapcsolatfelvételére. Az egyik a vajdasági Törökbe-
cse (Novi Bečej – Szerbia), a másik a lengyelországi Klobuck
(Szilézia). Emellett Párkány idén írt alá testvérvárosi szerződést
az erdélyi Baróttal.

A mintegy húszezer lelket számláló – többségében szerbek által
lakott Tisza-parti Törökbecse hozzávetőleg 80 kilométerre fek-
szik Szegedtől. Törökbecse lakosságának egyötöde magyar anya-
nyelvű. A vajdasági város delegációja részt vett a szeptemberi vá-
rosnapokon és minden jel arra utal, hogy a Párkányban látottak,
tapasztaltak elnyerték tetszésüket. November 26-ra az ottani vá-

rosnapokra ugyanis meghívták Párkány négytagú küldöttségét
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy Párkány és Törökbecse pol-
gármestere aláírja a két város közötti testvérvárosi szerződést. 

Lengyel meghívásra november 10-én a párkányi önkormány-
zat négytagú küldöttsége tett látogatást a szlovák határtól mint-
egy 100 kilométerre fekvő húszezer lelket számláló Klobuck vá-
rosában. Az említett lengyel település vezetése is testvérvárosi
kapcsolatok kiépítésére törekszik Párkánnyal. Jelenleg városunk-
nak Esztergommal, a morvaországi Bruntállal, az olaszországi
Castellaranoval és az erdélyi Baróttal van testvérvárosi kapcsola-
ta. 

-O- 

Új testvérvárosok a láthatáron



22000055..  nnoovveemmbbeerr 33PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee

Válaszol Czékus András, a rendelőintézet igazgatója
A naponta Érsekújvárból Párkányba ingázó 37 éves Czékus

András pályázat útján nyerte el az igazgatói posztot és október
1-től irányítja a párkányi rendelőintézetet.

– Mit tudhatunk az Ön képzettségéről és szakmai tapaszta-
latairól?

A brünni Masaryk Egyetem vezetéselméleti szakán végeztem.
Ez tulajdonképpen a matematika és a közgazdaságtan között
behatárolható tudományos szakterület. Az egyetem elvégzése
után az érsekújvári városházán rendszergazdaként, majd osz-
tályvezetőként dolgoztam hét évig. Az érsekújvári városi hiva-
talban a szervezési főosztály vezetője, később a személyzeti hi-
vatal vezetője és a szolgálati hivatal helyettes vezetője voltam,
összesen 4,5 évig. 2003. szeptember 1-től a megyei önkor-
mányzati hivatalba kerültem, ahol 2005. június 30-ig a szerve-
zési főosztály helyettes vezetőjének tisztségét töltöttem be.

– Az idei év gazdasági eredményei aránylag jól alakulnak, de
sikerül-e jövőre is összeállítani egy olyan költségvetést, amely
elég garanciát nyújthat a megkezdett út folytatására?

– Optimista vagyok és bízom benne, hogy 2006-ban sikerül
eredményeinket még tovább javítani.

– A helyi rendelőintézet több mint 30 éves épülete, szociális
helyiségei és parkolója felújításra szorulnak. Van-e elképzelése
arról, honnan lehetne pénzt szerezni e felújítási munkálatokra?

-A tönkrement Perspektíva biztosító 4,6 millió koronával tar-
tozik a párkányi Poliklinikának. Nagy valószínűséggel e tarto-
zás jelentős hányadát meg fogjuk kapni a Veriteľ-től és felújít-

hatjuk a parkolót, valamint más kötelezettségeinket is kiegyen-
líthetjük. Ami az épület felújítását illeti, a poliklinika megpályá-
zott egy 20 millió korona értékű uniós csomagot és informáci-
óim szerint van rá esély, hogy elnyerjük az uniós támogatást. A
pályázat pozitív elbírálása esetén sor kerülhetne az ablakok cse-
réjére, az épület hőszigetelésének megoldására, a fűtés és a szo-
ciális helyiségek felújítására. 

– MI újság a sürgősségi ellátás körül? 
– A sürgősségi mentőszolgálat ellátására több pályázó, köztük

a Poliklinika is jelentkezett és a pályázatok elbírálása folyamat-
ban van.

– A mentőkocsik megértek a cserére...
– Tény, hogy ezek a járművek elöregedtek. A jövőben min-

denképpen szeretnénk új mentőkocsikat vásárolni. E szándé-
kunk megvalósítása a pénz függvénye. 

– A Poliklinikán dolgozó orvosok közül többen sokallják a
bérleti díjat…

– Az éves 800,- Sk/m2 bérleti díj szerintem méltányos. 
– A jövőben az alkalmazottak számíthatnak-e karcsúsításra?
– E kérdést nehéz megválaszolni. Tény, hogy a veszteséges

részlegek eredményeit javítani kell. 
– Párkányban nagyjából már egy éve nincs onkológiai rende-

lés…
– Ez most az egyik legégetőbb probléma, amelyet meg kell ol-

danunk. Tárgyalunk az érsekújvári kórházzal, valamint néhány
orvossal és bízom benne, hogy hamarosan, azaz még ebben az
évben sikerül Párkányban onkológiai rendelőt nyitni. 

Oravetz Ferenc

Optimista vagyok

Odpovedá Ondrej Czékus, riaditeľ Polikliniky
37 ročný Ondrej Czékus, dochádzajúci denne z Nových Zám-

kov, získal pozíciu riaditeľa v rámci konkurzu, a od 1. októbra
vedie štúrovskú polikliniku . 

– Čo môžeme vedieť o Vašej kvalifikácii a odborných skúse-
nostiach?

– Študoval som na Masarykovej univerzite v Brne odbor teó-
riu riadenia. Je to vedecká oblasť hraničiaca s matematikou a
ekonómiou. Po ukončení univerzity som pracoval sedem rokov
na Mestskom úrade v Nových Zámkoch ako informatik a nes-
kôr ako vedúci odboru. Na novozámockom úrade som bol naj-
prv vedúci organizačného odboru, neskôr vedúci personálneho
úradu a zástupca vedúceho slúžnovského úradu, spolu 4,5 roka.
1. septembra 2003 som sa odtiaľ dostal na krajský úrad, kde
som do 30. júna 2005 vykonával funkciu zástupcu vedúceho or-
ganizačného odboru.

-Tohoročné hospodárske výsledky sa vyvíjajú pomerne dob-
re, ale podarí sa aj na budúci rok zostaviť taký rozpočet, kto-
rý bude garantovať pokračovanie tejto tendencie?

– Som optimista a verím, že v roku 2006 sa nám podarí zlep-
šiť naše výsledky.

– Viac ako 30 ročná budova polikliniky, sociálne miestnosti
aj parkovisko vyžadujú rekonštrukciu. Máte predstavu o tom,
odkiaľ by sa dali zabezpečiť financie na rekonštrukčné práce?

– Skrachovaná poisťovňa Perspektíva má voči štúrovskej poli-
klinike dlžoby vo výške 4,6 milióna korún. Je pravdepodobné,
že väčšiu časť dlžoby získame od Veriteľa, z čoho budeme môcť
zrekonštruovať parkovisko a splniť aj iné záväzky. Čo sa týka re-

konštrukcie budovy, poliklinika podala projekt vo výške 20 mi-
lióna korún na získanie finančných zdrojov únie a podľa mojich
informácií máme šancu, aby sme získali túto podporu. V prípa-
de pozitívneho posúdenia nášho súťažného projektu dôjde k vý-
mene okien, zabezpečeniu tepelnej izolácie budovy, a rekon-
štrukcii kúrenia a sociálnych miestností.

– Čo je nového vo veci rýchlej zdravotnej pomoci? 
– O prevádzku štúrovskej záchrannej služby sa uchádza viac

firiem, medzi nimi aj Poliklinika. Momentálne prebieha proces
posudzovania týchto súťažných podkladov.

– Sanitky, vzhľadom na ich technický stav, dozreli na výme-
nu...

– Faktom je, že tieto vozidlá sú zastaralé. V budúcnosti mie-
nime v každom prípade zakúpiť nové vozidlá. Závisí to od na-
šich finančných možností.

– Mnohí lekári považujú nájomné za vysoké...
– Nájomné 800,-Sk/m2 ročne je podľa mňa korektné.
– V budúcnosti zamestnanci môžu počítať so znížením sta-

vu?
– Túto otázku je ťažké zodpovedať. Skutočnosťou je, že vý-

sledky stratových oddelení je potrebné napraviť.
– V Štúrove už približne jeden rok nefunguje onkologická

ambulancia...
Toto je teraz jeden z najpálčivejších problémov, ktorý musí-

me riešiť. Jednáme z novozámockou nemocnicou a niekoľkými
lekármi a verím, že sa v dohľadnej dobe, ešte v tomto roku sa
podarí zriadiť onkologickú ambulanciu.

Oravetz F. (Preklad: Ági)

Som optimista

2005. december 19-én (hétfőn), 17,00 órakor SZÖRÉNYI LEVENTE tart előadást a városi

művelődési ház nagytermében „Színház és történelem” címmel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Na novembrovom zasadnutí komisie ochrany životného pro-
stredia a prírody Euroregiónu Ister-Granum informoval Lás-
zló Papanek, vedúci odboru ochrany životného prostredia Vo-
dohospodárskeho riaditeľstva stredného povodia Dunaja o ná-
vrhu výstavby dvoch rybochodov v našej lokalite. 

Ipeľ tvorí 86 kilometrovú hranicu medzi Maďarskom a Slo-
venskom. Považujú ho za vrtošivú rieku, lebo kým v lete v jeho
koryte pretečie za sekundu len cca jeden kubický meter vody, pri
záplavách tu namerajú 300-400, miestami až 500 kubických
metrov za sekundu. Prvé vodohospodárske úpravy sa datujú od
konca 19. storočia. Pretínaním rieky sa v prvom rade zabezpe-
čovala ochrana usadlostí proti povodniam. Medzi Maďarskom a
Československom vznikla medzištátna zmluva v 60. rokoch. Na
základe tejto dohody sa v 70. rokoch začalo s vodohospodársky-
mi úpravami. Protipovodňovými hrádzami chránili priľahlé
usadlosti, a v záujme rýchlejšieho prietoku vody na viacerých
miestach preťali koryto, v skutočnosti odrezali zákruty a vyrov-
nali tok Ipľa. Výsledkom toho je, že v lete korytom preteká veľ-
mi málo vody, a niekdajšia flóra sa stráca. Na vyváženie ume-
lého prehĺbenia koryta vybudovali vzdúvadlá (napríklad v pries-
tore obcí Ipolytölgyes – Malé Kosihy a Tésa – Ipeľský Sokolec),
ktorých prvoradou úlohou je zdvihnúť vodnú hladinu a vyrov-
nanie prietoku vody. Tieto vzdúvadlá totiž neprodukujú elektri-
nu. Nepriaznivým vedľajším účinkom vzdúvadiel je, že poz-
dĺžny priechod cez rieku je pre ryby nemožný. Inak povedané ry-
by (napr. jeseter a mrena), ktoré prednedávnom treli v Ipli, te-
raz dokážu z Dunaja doplávať len po Malé Kosihy, kde na nich
číhajú „rybári” bez povolenia.

Cieľom odborníkov bolo vybudovanie rybochodov už v 90.

rokoch, pomocou ktorých by sa mohol obnoviť pôvodný stav.
Na riešenie toho vznikol návrh dvoch rybích stupňov ku koncu
90. rokov. Tieto rybochody by umiestnili na niekdajšie mŕtve
ramená. Návrh maďarských odborníkov prijali aj slovenské
partnerské organizácie a vodohospodárske orgány oboch štátov.
Podstatou rybochodov je odstrániť rozdiely vodných hladín pri
jednotlivých vzdúvadlách. Základnou požiadavkou je, aby med-
zi jednotlivými stupňami nebol rozdiel vodnej hladiny viac ako
20 centimetrov, a rýchlosť vodného toku by nemal presiahnuť
viac ako dva metre za sekundu. Takto ryby môžu preplávať pro-
ti prúdu. Popritom sa opäť využije odrezané mŕtve koryto, a z
časti sa môže obnoviť aj pôvodná flóra. Podľa László Papaneka
predtým bola voči rybochodom na slovenskej strane averzia.
Vzdúvadlá boli totiž postavené aj za tým účelom, aby poskyto-
vali vodu na zalievanie. Prevádzka rybochodov si však vyžaduje
presmerovanie určitého množstva vody a slovenská strana sa
obávala, že sa tým ohrozí zalievanie. Po vstupe do únie sa zme-
nil názor slovenskej strany, a v roku 2007 z finančných zdrojov
únie bude realizovaná investícia pri Malých Kosihách a Ipeľ-
skom Sokolci v hodnote 200 miliónov forintov. Z toho 190 mi-
liónov bude hradiť únia a zvyšných 10 miliónov euroregión. Vý-
stavba rybochodov je aj v rámci únie raritou, veď v západnej
Európe na hraničných riekach nikde neexistuje podobné zaria-
denie, ktoré prevádzkujú dva štáty spoločne. Zlou správou pre
rybárov je, že na týchto miestach bude rybolov zakázaný. Ry-
bochody budú súčasťou siete priateľov prírody, čím sa zvýši tu-
ristická hodnota lokality. Odborníci očakávajú, že sa tým na
strednom toku Ipľa zvýši aj množstvo rýb.

Oravetz F. (Preklad: Ági) 

Az Ister-Granum Eurorégió Környezet- és Természetvédelmi
Bizottságának novemberi ülésén Papanek László, a Közép-
Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Vízkárelhárítási Osztályának osztályvezetője tájékoztatta a bi-
zottság tagjait a térségünkben tervezett két hallépcső építéséről. 

Az Ipoly 86 km hosszú államhatárszakaszt képez Magyaror-
szág és Szlovákia között. Szeszélyes folyóként tartják számon,
mert míg nyáron másodpercenként csupán fél-egy köbméternyi
víz csordogál medrében, áradáskor másodpercenként 300-400,
de esetenként 500 köbméter vízátfolyást is mérnek. Az Ipolyon
az első vízszabályozás az 1800-as évek végére tehető. A folyó
kisebb-nagyobb átmetszésével elsősorban az árvíz kivédése, a
települések védelme volt a cél. Magyarország és Csehszlovákia
között a 60-as években államközi szerződéskötésre került sor.
E megállapodás alapján kezdődtek meg a 70-es évek folyósza-
bályozási munkálatai. Árvízvédelmi töltésekkel védték a telepü-
léseket, a medret pedig a víz gyorsabb lefolyása érdekében né-
hány helyen átmetszették, valójában levágták a kanyarulatokat
és kiegyenesítették az Ipoly folyását. Ennek eredményeként bár
felgyorsult a folyó, nyáron így is épphogy csordogál benne né-
mi víz, a korábban fellelhető flóra pedig ellehetetlenült. A me-
der mesterséges kimélyítésének ellensúlyozására duzzasztómű-
veket építettek (például Ipolytölgyes-Ipolykiskeszi és Tésa-
Ipolyszakállos térségében), amelyeknek elsődleges feladata a
mesterségesen lecsökkentett vízszint emelése, a vízháztartás
szabályozása volt. Ezek a duzzasztók ugyanis áramot nem ter-
melnek. A duzzasztók kedvezőtlen mellékhatásaként a folyó
hosszirányú átjárhatósága a halak szempontjából megszűnt.
Más szóval a Dunából régebben ívni járó halak (például kecse-
ge és márna) csupán Ipolykiskesziig tudnak feljutni, ahol rend-
szerint „rabsicok” leselkednek rájuk. 

A vízügyi szakemberek már a 90-es években célul tűzték ki
hallépcsők építését, amelyek segítségével helyre lehet állítani az

eredeti állapotokat. Ennek érdekében a 90-es évek végén szüle-
tett meg a hallépcsők tervezete. Ezeket, a hallépcsőket a régi
holtágakra helyeznék. A magyar szakemberek által kidolgozott
tervezetet sikerült a szlovák partnerszervezetekkel és mindkét
állam vízügyi hatóságával elfogadtatni. 

A hallépcső lényege, hogy az említett duzzasztóknál létező
mintegy négyméternyi szintkülönbséget kis lépcsőkkel meg-
szünteti. Alapkövetelmény, hogy az egyes lépcsők között ne le-
gyen 20 centiméternél nagyobb szintkülönbség, a víz sebessége
pedig másodpercenként ne lépje túl a két métert. Így a küszö-
bön a hal az árral szemben fel tud úszni. Emellett a levágott
holt medret újra igénybe veszik, és részben az eredeti növény-
zet is helyreállhat. Papanek László szerint a hallépcsőkkel szem-
ben a szlovák oldalon régebben volt egyfajta averzió. Ezeket a
duzzasztókat az említett szempontok mellett azért is építették,
hogy öntözés céljával vizet emelhessenek ki a folyóból. A hal-
lépcső üzemeltetéséhez viszont el kell vezetni bizonyos mennyi-
ségű vizet, és a szlovák fél úgy gondolta, hogy ezzel „sérülhet”
az öntözés. Az uniós csatlakozás után megváltozott a szlovák fél
álláspontja és immár uniós támogatásból 2007-re
Ipolykiskeszinél és Ipolyszakállosnál létrejöhet a tervezett 200
millió forintos összegű beruházás. Ebből 190 millió forintot az
unió, a maradék tízmilliót az eurorégió fogja finanszírozni. A
két hallépcső uniós viszonylatban is rendhagyó vállalkozásnak
számít, hisz Nyugat-Európában közös határfolyón nem létezik
ilyen műtárgy, amelyet két állam közösen üzemeltetne. Rossz
hír viszont a horgászoknak, hogy ezeken, a helyeken tilos lesz
horgászni. A két hallépcső feltehetően a természetbarát-tanös-
vény hálózat szerves részét fogja képezni, és ennek eredménye-
ként növelni fogja a térség idegenforgalmi értékét. Emellett a
beruházástól azt is remélik a szakemberek, hogy az Ipoly kö-
zépső szakaszán növekedni fog a halegyedek száma.

Oravetz Ferenc

Hallépcsők az Ipolyon

Rybochody na Ipli
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A laktanyai lakások értékesítésével kapcsolatban kialakult
helyzet kapcsán Július Rapavý, a Lakáskezelő Vállalat igazga-
tója felajánlotta lemondását a polgármesternek. Ezzel össze-
függésben 2006. március 1-től valószínűleg új igazgatója lesz a
párkányi lakáskezelőségnek.

Az előzményekhez tartozik, hogy a párkányi képviselőtestü-
let október 4-i rendkívüli ülésén felszólította Ján Oravec pol-
gármestert, hogy terjesszen a testület elé a lakáskezelő vállalat
igazgatójának visszahívására szóló javaslatot. A lakáskezelőség
igazgatója ugyanis a volt laktanya területén épülő lakások érté-
kesítésével megbízott egy párkányi ingatlanközvetítő irodát –
amelynek vezetője a városi hivatal alkalmazottja – s aki munka-
körével összeegyeztethetetlen módon a lakás értékének megfe-
lelő 3,5 százalékos sikerdíjért közvetített volna a lakáskezelő
vállalat és a leendő tulajdonosok között. 27 lakás értékesítése
esetén az ingatlan iroda jutalma így meghaladta volna az egy-
millió koronát. A lakáskezelő vállalat és az említett ingatlaniro-
da között létrejött jogsértő szerződés, továbbá a közbeszerzés-
ről szóló törvény és az önkormányzatokról szóló jogszabály
megsértése alapján jutott a testület arra az elhatározásra, hogy
kezdeményezze a polgármesternél az igazgató visszahívását. Ján
Oravec, polgármester a novemberi testületi ülésen úgy nyilat-

kozott, hogy közös megegyezés szerint Július Rapavý 2006 feb-
ruár végéig fogja betölteni az igazgatói állást. Elvárja tőle, hogy
befejezze a laktanya területén zajló beruházást és addig lebo-
nyolítsa a 38 új lakás átadását. Az új igazgató kiválasztása céljá-
ból a város pályázatot ír ki a lakáskezelő vállalat igazgatói
posztjának betöltésére.

A városi hivatal említett alkalmazottjának ügyében – akivel
kapcsolatban a testület szintén felszólította a polgármestert,
hogy bontsa fel annak munkaszerződését – egy interpellációra
válaszolva a polgármester elmondta, hogy az említett alkalma-
zottal nem tudták letárgyalni a munkaviszony megszüntetését,
mivel az betegállományban van, de szerinte ez a dolog lényegén
nem változtat. Örömmel nyugtázta azonban, hogy az Új Szó-
ban az illető alkalmazott úgy nyilatkozott, hogy ezek után nem
is kíván visszatérni városházi munkahelyére. Egy az interpellá-
cióban megfogalmazott kérdésre válaszolva elmondta, hogy
nincs tudomása arról, hogy az illető alkalmazott a város érde-
keit sértő olyan tevékenységet folytat, amelynél fennáll a hiva-
tali jogkörrel való visszaélés gyanúja, és felszólította a testüle-
tet, hogy ha valakinek tudomása van ilyenről, tegyen feljelen-
tést.

-OV-

V súvislosti so situáciou okolo predaja bytov v bývalých
kasárňach riaditeľ bytového podniku, Július Rapavý ponúkol
svoje odstúpenie primátorovi. Vzhľadom k tomu bude mať
bytový podnik od 1. marca pravdepodobne nového riaditeľa.

Ako je známe, mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriad-
nom zasadnutí dňa 4. októbra doporučilo primátorovi mesta,
aby zastupiteľstvu predložil návrh na odvolanie riaditeľa byto-
vého podniku. Riaditeľ bytového podniku totiž predajom by-
tov vybudovaných v bývalých kasárňach poveril realitnú kan-
celáriu, ktorej vedúcou je zamestnankyňa mestského úradu, a
ktorá spôsobom nezlučiteľným so svojim pracovným zarade-
ním by predaj bytov sprostredkovala za 3,5 percentnú proví-
ziu. Pri predaji 27 bytov by príjem realitnej kancelárie činil vi-
ac ako jeden milión korún. Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo
sformulovať požiadavku odvolania na základe porušenia práv-
nych predpisov samotnou zmluvou medzi bytovým podnikom
a realitnou kanceláriou, ďalej na základe porušenia zákona o
verejnom obstarávaní a zákona o obecnom zriadení. Ján Ora-
vec na novembrovom zasadnutí MZ povedal, že na základe
vzájomnej dohody bude Július Rapavý vykonávať funkciu ria-

diteľa do konca februára. Očakáva od neho, aby dokončil in-
vestície započaté v priestoroch bývalých kasární, a dovtedy
môže realizovať aj odovzdanie 38 bytov. Mesto vypíše kon-
kurz na obsadenie funkcie riaditeľa bytového podniku.

Vo veci spomínanej zamestnankyne mestského úradu – v sú-
vislosti s ktorou zastupiteľstvo tiež vyzvalo primátora, aby s
ňou rozviazal pracovný pomer – primátor v odpovedi na inter-
peláciu povedal, že s dotyčnou zamestnankyňou nevedeli do-
jednať rozviazanie pracovného pomeru, nakoľko je prácene-
schopná, ale podľa neho na podstate veci to nič nemení. S po-
tešením však konštatoval, že v denníku Új Szó sa spomenutá
pracovníčka vyjadrila, že po tom všetkom ani sa nemieni vrá-
tiť na svoje pracovisko. V odpovedi na ďalšiu otázku sformu-
lovanú v interpelácii povedal, že nemá vedomosti o tom, či
spomínaná pracovníčka vykonáva takú činnosť, ktorá odporu-
je záujmom mesta, a v súvislosti s ktorou sa vynára podozre-
nie z neužitia svojej právomoci, a vyzval zastupiteľstvo, že po-
kiaľ niekto má vedomosti o takejto činnosti, nech podá ozná-
menie. 

-ov- (Preklad: Ági)

A város illetékesei a Szlovák Útkezelő Vállalat vezetésével
közösen próbálják orvosolni a Párkány közlekedésével kapcso-
latos problémákat. E célból a hivatal, közös tanácskozást kez-
deményez az útkezelőséggel. 

Gerstner István felvállalta a Jesenský utca forgalmi gondjai-
nak orvoslását és levélben fordult kéréssel a Szlovák Útkezelő
Vállalat vezetéséhez, hogy segítsen megoldani az utcában élő és
közlekedő emberek problémáit. Az útkezelő vállalat igazgatója
válaszában megígérte, hogy október elején az ügyben tárgyaló-
asztalhoz ül a város illetékeseivel. Az egyeztetés azonban elma-
radt, ezért a városfejlesztési bizottság novemberi ülésén határo-
zatot fogadott el arról, hogy a városi hivatal építési osztálya
kezdeményezzen egy találkozót az útkezelőség vezetésével,
amelyen a felmerült gondok megoldására keresnék a választ.
Többek között a Jesenský utcáa problémaköre (amiről szep-
temberi számunkban írtunk – a szerk. megj.), a Nánai út felújí-

tása, az állomás felőli járda javítása kerülne terítékre. Tudvale-
vő, hogy a Nánai út állami kezelésben lévő első osztályú út, így
annak felújítása az állami útkezelőség hatáskörébe tartozik.
Műszaki állapota rendkívül sok kívánnivalót hagy maga után,
ezért felújítása már régóta sürgető feladat. Idén az útkezelőség
júliusban arról tájékoztatta a várost, hogy 2006-ban az új út-
burkolattal kapcsolatos engedélyek intézésére kerül sor. Ebből
arra lehet következtetni, hogy a Nánai út rendbetételét egy év-
vel ismét elodázták és a beruházás kivitelezésére leghamarább
2007-ben kerülhet sor. 

A vasútállomás felőli út mentén található járda állapota sem
kielégítő és ennek javítása is az útkezelőség feladata. A tervezett
közös tárgyaláson a város illetékesei megpróbálnak érvényt sze-
rezni a közakaratnak, azaz rávenni az útkezelőség vezetését a
fent említett problémák megoldására. 

-O-

Helycsere lesz a lakáskezelőség élén

Na čele bytového podniku bude zmena

Útkeresés az útkezelőséggel
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Az önkormányzat hírei

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnu-
tí dňa 8. novembra 2005: 

– schválilo všeobecne záväzné nariadenie
mesta Štúrovo č. 7/05 o miestnom poplatku
za komunálne odpady. Novelizácia VZN bola
nutná kvôli protestu prokurátora, ktorý vzni-
kol na základe sťažnosti miestneho podnikate-
ľa.

– zobralo na vedomie návrh smerných čísi-
el rozpočtu mesta, mestských príspevkových a
rozpočtových organizácií a školských zariade-
ní na rok 2006.

– uložilo MsÚ zabezpečiť zverejnenie smer-
ných čísiel rozpočtu mesta na roky 2006-
2008 v meste spôsobom obvyklým, aby sa k
nim mohli obyvatelia vyjadriť. Ďalej predložiť
konečný návrh rozpočtu na decembrové za-
sadnutie MZ ku konečnému schváleniu.

– schválilo cenu tepla pre obyvateľstvo na
rok 2006 vo výške 686,80 Sk/GJ (vrátane
DPH).

– schválilo sadzbu poplatku na rok 2006 za
odvoz a uloženie tuhého komunálneho odpa-
du pre fyzické osoby vo výške 387.- Sk/oso-
bu/rok.

– schválilo zásady realizácie grantu pre Zá-
kladnú školu Endre Adyho.

– schválilo čerpanie financií vo výške 900
000.- Sk z rezervného fondu mesta na platbu
úrokov z úveru centrálnej mestskej zóny, na-

koľko nenávratný finančný príspevok z európ-
skych fondov stále nebol predisponovaný na
účet mesta.

– nepodarilo sa potvrdenie vlastného uzne-
senia zo dňa 4. októbra vo veci Vadaš s.r.o.,
ktorého výkon primátor pozastavil tak, že ho
nepodpísal v zákone stanovenom termíne. K
trojpätinovému potvrdeniu chýbal jeden hlas.

– schválilo poskytnutie finančného príspev-
ku z mestského fondu kultúry, vzdelávania a
športu pre nasledovných žiadateľov:

– Združ. rodičov pri ZSŠ – na ceny projek-
tu „Friendship without frontiers” 2.000,-Sk

– Klub dôchodcov Nové storočie – na „Po-
sedenie pri jedličke” 3.000,-Sk

– Združ. rodičov pri MŠ Družstevný rad –
na „Mikulášske posedenie” 3.000,-Sk 

– Združenie maď. rodičov pri ZŠ Endre
Adyho – na „Adyho dni” 5.000,-Sk

– Detský domov – na „Vianočný vedomost-
ný kvíz” 3.500,-Sk

– Záujmové združenie Spektrum pri CVČ
na projekt „Centrácka zima – hravé vianoce”

10.000,-Sk
– Spevácky zbor Stilla Pectus – na 13. roč-

ník Hudobných dní 16.000,- Sk

– schválilo mimoriadnu dávku sociálnej po-
moci pre Detský domov vo výške 20.000,- Sk
na poskytnutie vianočných darčekov deťom –
obyvateľom domova.

-schválilo rozdelenie finančného daru Kap-
pa Štúrovo, a.s. na r. 2005 vo výške 600 tis.
Sk nasledovne:

1. 100 tis. Sk pre Polikliniku Štúrovo na
zníženie jej záväzkov voči bytovému podniku
vyplývajúcich z dodávky tepla a teplej úžitko-
vej vody 

2. 400 tis. Sk pre telovýchovné jednoty na
podporu ich bežnej športovej činnosti v člene-
ní:

– TJ Juhcelpap Štúrovo 300 tis. Sk
– TJ Dunaj Štúrovo 100 tis. Sk
3. 100 tis. Sk na nákup športových potrieb

pre školské zariadenia v rozsahu:
– Základná škola Štúrovo 20 tis. Sk
– Základná škola Endre Adyho 20 tis. Sk
– Špeciálna ZŠ 10 tis. Sk
– Gymnázium 10 tis. Sk
– Združená stredná škola 10 tis. Sk
– Súkromná obchodná akadémia 10 tis. Sk
– Centrum voľného času 20 tis. Sk.

– poverilo primátora podpísaním družobnej
zmluvy s mestom Novi Bečej (Srbsko)

– schválilo vyplatenie odmeny primátorovi
mesta, zástupcovi primátora a hlavnému kon-
trolórovi mesta za obdobie 1. 4- 30. 9. 2005.
Vzhľadom na pôvodný návrh MZ schválilo
len vyplatenie nasledovných čiastok v percen-
tuálnom vyjadrení: primátor – 22%, zástupca
primátora – 41 %, hlavný kontrolór – 78%. 

Správy mestského zastupiteľstva

Párkány város lépviselőtestülete novem-
ber 8-i ülésén:

– jóváhagyta 7/05 sz. – a hulladékelszállí-
tás díjait szabályozó – kötelező érvényű ren-
deletét, amelynek módosítása az ügyészség
óvása miatt vált szükségessé. Az óvás egy
helyi vállakozó panasza nyomán született.

-tudomásul vette a város, a városi válla-
tok, a kulturális és oktatási intézmények
2006. évi költségvetési sarokszámait.

-feladatul adta a városi hivatalnak, hogy
függessze ki a város 2006-2008. évi
költségvetéstervezetét, hogy a város polgá-
rai megtehessék észrevételeiket és javaslata-
ikat, továbbá terjessze elő jóváhagyásra a
testület decemberi ülésére a költségvetés
végső változatát.

– jóváhagyta a 2006. évi lakossági hő
árát, amelyet 686,80 Sk/GJ (a hozzáadott
értékadóval együtt) összegben határozott
meg.

– jóváhagyta a 2006. évi hulladékelszállí-
tási díjat, amit egy évre a természetes szemé-
lyek esetében 387.- koronában határozott
meg.

– jóváhagyta az Ady Endre Alapiskola
számára folyósítandó újjáépítési támogatás
felhasználásának alapelveit.

– jóváhagyta 900 000.- korona merítését
a városi tartalékalapból a sétálóutca hitelka-
matainak törlesztésére, mivel az uniós pénz-

alapból megítélt támogatás még mindig
nem érkezett meg a város számlájára.

– nem sikerült a testületnek megerősíte-
nie a Vadas Kft-vel kapcsolatos október 10-
i határozatát, amelyet a polgármester meg-
vétózott. A háromötödös többséghez egy
szavazat hiányzott.

pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a
városi kulturális, művelődési és sportalap-
ból az alábbi kérelmezők számára:

– Egyesített középiskola szülői tanácsa –
„Friendship without frontiers” projekt díja-
ira 2.000,-Sk

– Új Évszázad nyugdíjas klub – Fenyőfa-
ünnepre 3.000,-Sk

– Szövetkezeti sori óvoda szülői tanácsa –
Mikulás-napi ünnepségre 3.000,-Sk 

– Ady Endre Alapiskola szülői tanácsa –
az Ady Napokra 5.000,-Sk

– Gyermekotthon – karácsonyi műveltsé-
gi vetélkedőre 3.500,-Sk

– Szabadidőközpont Spektrum társulása –
téli – karácsonyi műsorokra 10.000,-Sk

– Stilla Pectus nőikar – 13. Zenei Napok-
ra 16.000,- Sk

– jóváhagyta 20.000.- korona rendkívüli
segély folyósítását a helyi gyermekotthon-
nak karácsonyi ajándékok vásárlására

– jóváhagyta a Kappa Štúrovo, Rt. 2005.
évi pénzadományának elosztására tett javas-

latot. Eszerint:
1. 100 000 korona – a párkányi rendelő-

intézetnek a lakáskezelő vállalattal szembe-
ni adósságának törlesztésére 

2. 400 000 korona a sportegyesületek
működési költségeire az alábbi elosztásban:

– Juhcelpap SE 300 000 Sk
– Dunaj SE 100 000 Sk
3. 100 000 korona az oktatási intézmé-

nyeknek sportszerek vásárlására az alábbiak
szerint:

– Szlovák alapiskola 20 000 Sk
– Ady Endre Alapiskola 20 000 Sk
– Kisegítő iskola 10 000 Sk
– Gimnázium 10 000 Sk
– Egyesített középiskola 10 000 Sk
– Magán kereskedelmi akadémia

10 000 Sk
– Szabadidőközpont 20 000 Sk

– felhatalmazta a polgármestert a Török-
becse (Szerbia) várossal kötendő testvérvá-
rosi szerződés aláírására

– jutalmak kifizetését hagyta jóvá a pol-
gármester, alpolgármester és a főellenőr
számára az áprilistól októberig terjedő idő-
szakra. Az eredeti javaslathoz képest, a tes-
tület százalékban kifejezve az alábbi jutal-
mak kifizetését hagyta jóvá: polgármester –
22%, alpolgármester – 41 %, főellenőr –
78%.
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A párkányi képviselőtestület november 8-i ülésén néhány
módosítással jóváhagyta a jövő évi költségvetés sarokszá-
mait.

2006-ban Párkány összesen 154,4 millió koronából gaz-
dálkodhat. Ebből közel 11 millió koronát szán beruházá-
sokra saját forrásokból. Ebből a Bem József utca felújításá-
ra kétmillió koronát, 8,5 milliót pedig a Rákóczi utcában
tervezet útfelújításba és további parkolók létesítésébe kíván
beruházni, illetve 400 ezer koronából a Duna lakótelepi ját-
szóteret újítaná fel. Emellett az új iskolára remélhetőleg
újabb 10 millió beruházási keretet kaphat a város. Uniós
forrásokból 31,5 millió korona ráfordításával (ebből 1,5
millió az önrész) felújításra kerül az Ady Endre Alapiskola
épülete, s valószínűleg megvalósul a mintegy 70 millió ko-
rona értékű árvízvédelmi gát, ezzel kapcsolatban a Duna-
sétány kialakításához több mint ötmillió koronával járulna
hozzá a város.

A helyi vállalatok és intézmények a következő költségve-
tési kerettel gazdálkodhatnak majd (millió koronában):

– Lakáskezelő vállalat 100,442 
– Műszaki szolgáltató vállalat 20,390 
– Danubius mozi 0,130 

– VMK (kultúrház) 6,141 
(ebből 3,9 millió a városi dotáció)

– Városi könyvtár 2,278
(ebből 2,098 millió a városi dotáció)

– Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola 5,900
(az eredeti javaslat 6,19 millió volt) 

Csak emlékeztetésül idén a hőenergia ára 530,50 Sk/GJ,
vagyis 2006-ban 29,5 százalékkal drágul! A lakáskezelőség
vezetése arra hivatkozik, hogy idén év elejétől decemberig
várhatóan 37 százalékkal emelkedik a földgáz ára. Emellett
2006-ban újabb mintegy 13 százalékos gázáremelés várha-
tó. 

A Vadas költségvetése nem szerepelt napirendi pontként,
de Gyetven Miklós igazgató szerint 2006-ban a fürdő
kb.105 millió korona keretből fog gazdálkodni.

A jövő évi költségvetés figyelembe veszi a településre há-
ruló feladatok teljesítését, a helyi vállalatok és intézmények
zavartalan működéséhez szükséges feltételek teljesítését, a
város által felvett hitelek törlesztését és az uniós, illetve ál-
lami támogatásból tervezett beruházások megvalósítását.

Oravetz

Jóváhagyták a jövő évi költségvetés sarokszámait

MZ schválilo smerné čísla rozpočtu
8. novembra mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo hlavné

položky budúcoročného rozpočtu mesta.
V roku 2006 bude Štúrovo hospodáriť zo 154,4 miliónov

korún. Z toho na investície mieni obrátiť necelých 11 mili-
ónov korún z vlastných zdrojov. Z toho na rekonštrukciu
ulice J. Bema mieni preinvestovať 2 milióny korún, a na ob-
novenie Rákócziho ulice a vybudovanie ďalších parkovacích
plôch 8,5 milióna korún. Plánuje sa ešte rekonštrukcia det-
ského ihriska na sídlisku Dunaj v hodnote 400 tisíc korún.
Mesto očakáva ďalšiu 10 miliónovú štátnu dotáciu na po-
kračovanie výstavby školy na Terasách. Uskutoční sa aj re-
konštrukcia budovy Základnej školy Endre Adyho z finan-
čných zdrojov únie v hodnote 31,5 milióna korún (z toho
vlastný podiel mesta je 1,5 miliónov). Pravdepodobne sa
uskutoční aj výstavba protipovodňovej hrádze v hodnote 70
miliónov korún, s čím súvisí aj promenáda na brehu Duna-
ja, k vybudovaniu ktorej mesto prispeje sumou okolo 5 mi-
liónov korún.

Rozpočet mestských podnikov a ustanovizní bude nasle-
dovný (v mil. Sk):

– Bytový podnik 100,442 
– Technické služby 20,390 

– Kino Danubius 0,130
– Mestské kultúrne stredisko 6,141

( z toho 3,9 milióna je mestská dotácia)
– Mestská knižnica 2,278 

(z toho 2,098 milióna je mestská dotácia)
– Základná umelecká škola F. Liszta 5,900

(pôvodný návrh 6,19 milióna)

Tohoročná cena tepelnej energie v Štúrove je v tomto ro-
ku 530,50 Sk/Gj, teda v roku 2006 bude drahšia o 29,5%.
Vedenie bytového podniku sa odvoláva na zvýšenie ceny ze-
mného plynu, ktorý od začiatku decembra pravdepodobne
zdražie o 37%. Popritom v roku 2006 môžeme očakávať
ďalšie 13%-né zvýšenie.

Rozpočet Vadaš s.r.o. nebol na programe jednania, ale
podľa slov riaditeľa, Mikuláša Gyetvena, bude Vadaš hospo-
dáriť so 105 miliónmi korún.

Budúcoročný rozpočet berie do úvahy plnenie úloh mesta,
naplnenie podmienok plynulého fungovania mestských pod-
nikov a inštitúcií, splátky úverov mesta a realizáciu investí-
cií z finančných zdrojov únie, respektíve štátnych dotácií.

-of- (Preklad: Ági)

Predstavitelia mesta v spolupráci s vedením Slovenskej sprá-
vy ciest sa spoločne snažia vyriešiť problémy cestnej premávky v
Štúrove. V záujme toho mestský úrad inicioval stretnutie s pred-
staviteľmi Slovenskej správy ciest.

Poslanec Štefan Gerstner sa ujal riešenia problémov týkajúcich
sa premávky na Jesenského ulici a napísal list Slovenskej správe
ciest, aby pomohla riešiť problémy tejto ulice. Riaditeľ správy vo
svojom liste prisľúbil, že začiatkom októbra bude v tejto veci jed-
nať s predstaviteľmi mesta. Jednanie sa neuskutočnilo, preto ko-
misia výstavby MZ na svojom novembrovom zasadnutí prijalo
uznesenie o tom, aby odbor výstavby mestského úradu inicioval
stretnutie s vedením Slovenskej správy ciest, na ktorom by hľada-
li riešenia na vzniknuté problémy. Medzi inými by sa malo hovo-
riť o situácii na Jesenského ulici (písali sme o tom v septembro-

vom čísle – pozn. red.), o rekonštrukcii Nánanskej cesty a oprave
chodníka vedúceho od železničnej stanice.

Nánanská cesta je štátnou cestou prvej triedy, teda jeho rekon-
štrukcia patrí do právomoci Slovenskej správy ciest. Jeho technic-
ký stav je viac než nevyhovujúci, preto jej rekonštrukcia je neod-
kladná. Podľa júlovej informácie správy ciest v roku 2006 sa bu-
dú vybavovať povolenia na rekonštrukciu cesty. Dá sa teda pred-
pokladať, že rekonštrukciu cesty opäť odložili a investícia sa naj-
skôr uskutoční až v roku 2007. Stav chodníka medzi železničnou
stanicou a obývanou časťou mesta je tiež nevyhovujúci a jeho
oprava je taktiež v kompetencii správy. Na plánovanom spolo-
čnom jednaní sa predstavitelia mesta budú snažiť presadiť verej-
ný záujem – a primäť vedenie správy doriešiť uvedené problémy.

-of- (Preklad: Ági)

Cesty-necesty
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A hagyományok ápolása diák és tanár
számára egyaránt nemes feladat. Folya-
matosságot teremt a múlt és jelen között
évről-évre ismétlődő voltával. Kiemeli az
iskola közösségét a hasonló típusú isko-
lák sorából, és ezzel megteremti az iskola
sajátos arculatát. Ez a gondolat vezérli a
magyar alapiskola pedagógusait is, ami-
kor évről-évre megszervezik az Ady Na-
pokat, melyen tanulmányi, kulturális és
sportprogramok sora várja a diákokat.
Az idei, immár tizenharmadik rendez-
vénysorozat megnyitóján Fodor Zsuzsa
igazgató asszony köszöntötte a vendége-
ket, majd az Adrenalin aerobic csopor-
tunk, a Tánc-stúdió szakkörünk és a cite-
razenekarunk rövid műsora következett.
Ebben az évben ünnepeltük József Attila
születésének 100. évfordulóját. Jó alka-
lom nyílt hát arra, hogy az életéről, köl-
tészetéről összeállított irodalmi vetélke-
dőn emlékezzünk meg a költőről. Az al-
só tagozat tanulói közlekedési, matemati-
kai és természetismereti tudásukat, tájé-
kozottságukat mérték össze.

Izgalmasnak bizonyult a tűzoltó autó-
val való közelebbi ismerkedés a legkiseb-
bek körében a teraszokon lévő iskolánk
udvarán. A napközi otthon nevelői, ezút-
tal is játszóházba hívták az ügyes kezű
gyerekeket. A felső tagozat diákjai bioló-
gia és kémia versenyen, szlovák nyelvi
vetélkedőn, angol, német projektbemu-
tatón, kommunikációs előadáson,

könyvtári műveltségi vetélkedőn vettek
részt. Jutott idő könyvtár- és múzeumlá-
togatására is. Az érdeklődés széles skálá-
ját mutatja, hogy nagy sikere volt a hor-
gászelőadásnak, a rendhagyó zeneórának
és a számítógépes játékoknak egyaránt.
Az iskola folyosóján kiállítás nyílt diákja-
ink rajzaiból, melynek két témája volt: az
őszi hangulat valamint az ember és a vi-
lágegyetem. A napközi otthon mellett a
rajzszakkör és a virágkötők csoportja is
bemutatkozott.

Mindig szívesen adunk teret a hozzánk
látogató szakiskoláknak, intézmények-
nek. Visszatérő vendégeink a karvai kö-
zépiskolások, de az idén bemutatkoztak a
gútai középiskola kézművesei is. A mun-
kahivatal alkalmazottai a 9. évfolyamban
az interneten található oktatóprogram
használatát ismertették meg diákjainkkal.

Sportolóink ezúttal is jó formát mutat-
tak. Két karate bemutatót is láthattunk,
körzeti és iskolai futballmérkőzés zajlott
a teraszon lévő új tornatermünkben,
majd délután a hagyományos tanár-diák
meccs izgalmaiban lehetett részünk.

Előadások sorát szerveztük a héten,
melyeken információt kaphattak tanuló-
ink a drogokról, és azok veszélyeiről, az
egészségvédelemről, a szexualitásról, a
serdülőkori problémákról, a biztonságos
közlekedésről, a tűzvédelemről, a mun-
kabiztonságról, a bűnmegelőzésről. 

Nagy sikere volt Bóka Gábor bábjáté-

kos műsorának, aki János vitéz hiteles
történetét hozta el hozzánk Kecskemét-
ről. Beköltözött iskolánkba Budapestről
a Csodák Palotája, hogy egy rendhagyó
fizika óra keretében kápráztassa el a gye-
rekeket, és felkeltse érdeklődésüket a
tantárgy iránt. Jutalomjátékként az Ady
Street zenekarunk adott rövid koncertet.

Tartalmas hetet zártunk. Köszönjük
azoknak a szervezeteknek, vendégeknek,
kollégáknak, akik segítették munkánkat
és hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Himmler Zsófia
igazgatóhelyettes

Maloméria
November 28-án a helyi galériában zenei-irodalmi műsor-

ral nyitották meg az esztergomi Malom Művészeti Műhely
Egyesület kiállítását. Az egyesület 2002. decemberében ala-
kult azzal a céllal, hogy együtt jelenítse meg a különböző
művészeti törekvéseket – az irodalmat, a képzőművészete-
ket, a zene-, tánc- és színházművészetet. A műhely tagjainak
meggyőződése, hogy a művészetek alkalmanként együtt
megjelenítve erősíthetik egymást. 

A régiónkhoz köthető egykori dunai malmokat, a Sziget-
köz és Esztergom molnárainak életét bemutató kiállítás meg-
tekintése mindenképpen felüdülést nyújt a látogatónak. Az
esztergomi Malom Művészeti Műhely Egyesület kiállítása a
megnyitástól számított két hétig lesz megtekinthető a párká-
nyi Galériában.

-O-

V telocvični Združenej strednej školy sa uskutočnil pod zá-
štitou riaditeľa školy, Ing. Františka Valka volejbalový zápas
medzi Štúrovom a Ostrihomom. Domáci tím v zložení: Paed-
Dr. J. Nosál, Ing. P. Jolcsik, M. Bielik, P. Radics, E. Molnár, P.
Czápa, K. Szabados ml., M. Smatana a R. Bognár v napínavom
päťsetovom zápase zvíťazil 3:2. Na začiatku už jedenásť rokov
trvajúcej spolupráce stála iniciatíva vysokoškolského pedagóga
Dr. Györgya Magyara z Ostrihomu a učiteľa ZSŠ v Štúrove,

Dr. Jozefa Nosála založiť tradíciu volejbalových zápasov med-
zi obidvoma mestami. Dobrá myšlienka sa podarila, a tak sa
dvakrát ročne sa stretávajú nielen nadšenci peknej kolektívnej
hry, ale aj skutoční priatelia volejbalu. Po namáhavom športo-
vom výkone ešte oba tímy zotrvali v neformálnych rozhovo-
roch. Za pomoc pri zabezpečení občerstvenia ďakujeme pekár-
ni M M s.r.o., pivárni Sherwood a Mgr. J. Drozdíkovi.

PaedDr. Jozef Nosál 

Klezmer est a Balassi Klubban
November 28-án a pozsonyi együttes immár másodszor

adott sikeres koncertet a Párkány és Vidéke Kulturális Társu-
lás Balassi Klubjában. A rendezvénynek a művelődési ház kis-
terme adott otthont, amely zsúfolásig megtelt párkányiakkal
és esztergomiakkal. Az 1995-ben alakult pozsonyi Presburger
Klezmer Band a klezmer-zene egyik legjelentősebb képviselő-
je Szlovákiában – számtalan hazai és külföldi koncerten, fesz-
tiválon szerepeltek sikerrel. A Klezmer a kelet-eutrópai zsidó-
ság jellegzetes zenéje, amely a jazz, reggae, a magyar, cigány,
szláv és a balkáni népzene elemeinek felhasználásával vált egy
sajátos, átütő erejű zenévé. A Kelet-Európában élt zsidó kö-
zösségek leleményes fogékonysággal oltották magukba és öt-
vözték klezmerré a környezetükben élt népek zenei elemeit.
Eddig három lemezük jelent meg.

-O-

Ady Napok 2005

Medzinárodné stretnutie

Rendhagyó fizikaóra
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November 16-20 között a „Barátság határok nélkül” projekt
keretében az Összevont Középiskola három ország képviselőinek
mutatta be Szlovákia és a párkányi régió hagyományait és kultú-
ráját. Spanyolország, Írország Szlovákia és a Franciaországhoz tar-
tozó Reunion Island részvételével városunk tanúja lehetett az em-
lített nemzetek iskolái közti gyümölcsöző együttműködésének – a
barátság és tolerancia jegyében. A diákok és pedagógusaik több
hónapos intenzív előkészítő munkájának és az Európai unió tá-
mogatásának köszönhetően, ebben az évben a nemzetek történel-
mének megismerését célzó együttműködés valósult meg, amely-
nek városunk adott otthont. A érkezést követő napon vendégein-
ket Komáromba és Pozsonyba invitáltuk. A komáromi Európa
udvarban mindenki örömmel fedezte fel saját nemzete hagyomá-
nyos építészeti stílusát és szimbólumait. Ezután a Klapka tér az
egyedülálló erődrendszer megtekintése következett. Második
uticélunk a pozsonyi vár volt, ahol többek között házasodási szo-
kásokat bemutató történelmi kiállítás okozott kellemes meglepe-
tést. A vár megtekintése után a történelmi városközpont élménye
fogta meg vendégeinket. A pénteki napot iskolánk és városunk

bemutatására szántuk. Ősi szláv szokás szerint kenyérrel és sóval
fogadtuk a vendégeket. Iskolánk bemutatására és a diákok által
rajzolt emblémák (logók) kiértékelésére is ekkor került sor. A
győztes emblémát a spanyol diákok készítették. Ezután a diákok
rövid kultúrműsora és az ünnepélyes ebéd következett. A délután
folyamán a városi hivatalban Ján Oravec polgármester ismertette
néhány szóban városunk történelmét és jelenét. A nap hátralevő
részében az impozáns esztergomi bazilikát csodálták meg vendé-
geink. Budapesten elkalauzoltuk vendégeinket a Mátyás temp-
lomba és a Hősök terére. Következő napunk a munka jegyében
telt el. Mivel ez a projekt három évre szól, így szükséges volt,
hogy közösen kidolgozzuk és egyeztessük az elkövetkező év prog-
ramjait. Ezen a megbeszélésen részt vettek a magyarországi duna-
keszi gimnázium pedagógusai is, akik várhatólag, mint ötödik or-
szág lépnek be a projektbe. Mivel az első találkozó éppen nálunk
került megrendezésre, nagy felelősséget éreztünk iskolánk, váro-
sunk és főleg külföldi vendégeink iránt. Hiszen ez volt az első ta-
lálkozásuk Szlovákiával és ezért fontos volt számunkra, hogy jól
érezzék itt magukat. Ezúton köszönöm iskolánk pedagógusainak,
polgármesterünknek és a Vadas fürdő igazgatójának segítségüket.
Nem utolsó sorban köszönöm diákjaink lelkes és odaadó szorgal-
mát, mellyel kivették részüket a közös munkából. Köszönettel tar-
tozunk támogatásukért a Vadaš Kft-nek, a Kappa, Rt-nek, a VÚB
banknak, a Film Cafénak, a Tatrabankanak és másoknak. 

Külföldi barátaink nagyon magasra értékelték a meleg baráti fo-
gadtatást és a vendégszeretet, amit nálunk tapasztaltak. Éppen a
jól sikerült program miatt, spanyol kollégáink kissé nyugtalanok
lettek, hiszen a következő találkozót éppen ők fogják megrendez-
ni. Az ő szavaikkal élve, lesz mit csinálniuk, hogy legalább olyan
jó programot szervezzenek, mint amilyenben itt volt részük. Vé-
gezetül álljon itt egy vélekedés vendégeink tollából: „Igazi kendő-
zetlen képet kaptunk Szlovákiáról és az itteni emberekről. Örü-
lök, hogy részese vagyok ennek a projektnek, mert megtanultam
értékelni más kultúrákat és szokásokat, melyek gazdagabbá tették
gondolkodásomat és belső világomat. Köszönök mindent, azt az
erőfeszítést, amit azért tettek, hogy jól érezzük magunkat az önök
hazájában.” 

Mgr. Katarína Tungliová

Dňa 16 – 20. novembra sa Združená stredná škola v Štúrove
predstavila Slovensko i náš región s jeho tradíciou a históriou
trom európskym štátom. Projekt „Priateľstvo bez hraníc” začal
napĺňať svoj program a ukázal, že spolupráca štyroch štátov:
Španielska, Francúzska /Reunion Island/, Írska a Slovenska je za-
ložená na pevných základoch tolerancie, priateľstva a úcty. Štu-
denti i učitelia dva mesiace intenzívne pracovali na programe.
Keďže témou tohto roka je história, väčšina tohto programu bo-
la orientovaná práve na túto oblasť. S našimi hosťami a študent-
mi sme navštívili Komárno a Bratislavu. Na námestí Európy si
každý s radosťou našiel dom svojej krajiny a prezreli sme si aj
Klapkovo námestie a komárňanské bašty. Bratislavský hrad nás
očaril peknou expozíciou histórie slovenskej svadby a neopako-
vateľnou atmosférou stredovekých uličiek. Piatok bol venovaný
našej škole a mestu. Našich hostí sme privítali slovanským zvy-
kom: chlebom a soľou. Nasledovala súťaž o Logo projektu, pre-
zentácia školy, krátky kultúrny program našich študentov a sláv-
nostný obed. Každý zo štátov prezentoval študentské návrhy na
log. Víťazným logom sa stal španielsky návrh. Na pôde mestské-
ho úradu našich hostí privítal primátor Mgr. Ján Oravec a súčas-
ne predstavil Štúrovo v historickej aj dnešnej podobe. Ostrihom-
ská Bazilika každého očarila svojou majestátnosťou a impozant-
nosťou. V Budapešti sme nezabudli navštíviť kostol Sv. Mateja a
Námestie hrdinov. Sobota bola pre všetkých pracovná. Keďže náš
projekt je trojročný, vypracovali sme program pre ďalší školský

rok. Tento krát sa stretnutia zúčastnili aj učitelia maďarského gy-
mnázia z Dunakeszi, ktorí budú piatym členom nášho projektu.
Keďže prvé pracovné stretnutie bolo organizované slovenskou
stranou, cítili sme veľkú zodpovednosť voči škole, mestu a hlav-
ne voči našim priateľom zo zahraničia. Bolo to ich prvé stretnu-
tie so Slovenskom ako takým, a bolo dôležité, aby sa tu cítili
dobre a príjemne. Vďaka vedeniu a pracovníkom ZSŠ, primáto-
rovi a Ing. Mikulášovi Gyetvenovi naši hostia nešetrili pochval-
ným uznaním. Zahraniční hostia si vysoko cenili prístup, poho-
stinnosť a organizáciu našich ľudí a tiež priateľskú atmosféru,
ktorá vládla pri každej akcii. Vďaka vydarenému programu naši
španielski kolegovia znervózneli, pretože ďalšie stretnutie budú
pripravovať práve oni a podľa ich slov, budú mať čo robiť, aby
bol ich program aspoň taký dobrý, ako náš. Moja vďaka patrí
študentom ZSŠ, ktorí sú zapojení do projektu, pretože sa predsta-
vili ako vzdelaní a pracovití mladí ľudia, a tiež mnohým ľuďom
a inštitúciám ako sú: Vadaš, s.r.o., Kappa, a.s., VÚB banka, Film
Café, Tatrabanka a iní. 

A nakoniec nech tu stojí vyjadrenie jedného z našich partne-
rov: „Dostali sme pravdivý obraz o Slovensku a ľuďoch. Som rád,
že sa podieľam na projekte, lebo som sa naučil vnímať iné kultú-
ry a tradície, čo obohatilo moje myslenie a môj vnútorný svet.
Ďakujem za všetko vaše úsilie, ktoré ste vynaložili, pretože všet-
ci sme boli veľmi šťastní a spokojní vo vašej krajine.”

Mgr. Katarína Tungliová

Barátság határok nélkül

Priateľstvo bez hraníc

Pozsonyi séta
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1. – A XIII. Párkányi Zenei Napok gálahangversenye a VMK
nagytermében. 

2. – Vrbové – Štúrovo 1:.0 (0:0) – bajnoki labdarúgó mérkő-
zés. 

9. – Štúrovo – Komárno 8:1 (5:1) – bajnoki labdarúgó mérkő-
zés.

11.– A városi galériában megnyílt a „Régi moziplakátok” című
kiállítás.
– A magyar kémiai oktatásért díjjal tüntették ki Selsky János
nyugalmazott gimnáziumi tanárt.

A díjat a Magyar Tudományos Akadémia budapesti székházá-
ban vette át. 

13.– Hagyományok és értékek – muzeológiai szeminárium a
VMK-ban.

14.– Tájház, régészeti múzeum és a Szt. Mihály templomkert
felavatása Szőgyénben. 

15. – „Eurorégiónk a jövő záloga” – konferencia a VMK
nagytermében. 
– A Katedra Alapítvány és a Katedra szerkesztősége Hégli
Mariannának, a Bartók utcai óvoda igazgatónőjének ado-
mányozta a 2004-2005-ös tanév Katedra Pedagógus Díját.

16.– Jaslovské Bohunice – Štúrovo 1:4 (0:1) – bajnoki labdarú-
gó mérkőzés. 

17.– A padlás – a Párkányi Színkör matiné előadása az Ady
Endre alapiskola diákjai számára. 
– Leégett egy asztalosműhely Szalkán. 

18.– Pincemúzeumot avattak Helembán.
19.– Štúrovo – Prievidza 4:0 (2:0) – bajnoki labdarúgó mérkő-

zés. 
20.– Megkezdődött a 459. Simon Júda-napi vásár. 

– Hidalás – Sonja Hinrichsen hídőr installációja a városi
múzeumban. 

21.– Tragikus közlekedési baleset történt Muzsla és Párkány
között. Egy Škoda Felícia egy éles kanyarban lesodródott az
úttestről és felborult. Az autó vezetője (19) súlyosan megsé-

rült, utitársa (17) a helyszínen életét vesztette. 
22.– A Szivárvány kórus Táton szerepelt a III. Nemzetközi Kó-

rustalálkozón.
23.– Esztergom város díszpolgárává avatták Ján Oravec polgár-

mestert. 
25.– Lábik János tájképeinek kiállítása a ipolysági Simonyi La-

jos Galériában. Ezzel párhuzamosan kiállítása volt Eszter-
gomban és Dömösön is. 

26.– „A fa varázsa” címmel megnyílt a Sporofa csoport tagjai-
nak kiállítása a városi galériában

27.– A város nyugdíjasainak találkozója a VMK nagytermében.
A kultúrműsorban fellépett a Párkányi Színkör
slágerösszeállításával, a Slniečko csoport, a Kisbojtár, a
Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola pedagógusai, valamint
Hajtman Borbála és Ďuriš Ágnes.

29.– Párkányban zajlott a Szlovákiai Magyar Könyvfesztivál
nyitórendezvénye, amelyen leginkább a szakma képviselői
vettek részt. 

30.– Púchov B – Štúrovo 1:3 (0:2) – bajnoki labdarúgó mérkő-
zés.

1. – Galakoncert XIII. Štúrovských hudobných dní vo veľkej
sále MsKS. 

2. – Vrbové – Štúrovo 1:0 (0:0) – majstrovský futbalový
zápas.

9. – Štúrovo – Komárno 8:1 (5:1) – majstrovský futbalový
zápas. 

11. – V mestskej galérii bola otvorená výstava: Staré filmové
plagáty. 
– Bývalý profesor gymnázia Ján Selsky bol vyznamenaný
cenou za výuku chémie. Cenu prevzal v budove Maďarskej
akadémie vied v Budapešti.

12. – Na Želiarskom svahu začal svoje pohostinné vystúpenie
Cirkus Aleš. 

13. – Seminár muzeológov v MsKS. 
14. – Vo Svodíne slávnostne otvorili krajinný dom,

archeologické múzeum a kostolnú záhradu Sv. Michala.
15. – „Náš euroregión, záruka našej budúcnosti” – konferencia

vo veľkej sále MsKS. 
– Nadácia Katedra a Redakcia časopisu Katedra udelila
Cenu katedry – „Pedagóg roka 2004-2005” Mariane
Hégliovej, riaditeľke MŠ na Bartókovej ulici. 

16. – Jaslovské Bohunice – Štúrovo 1:4 (0:1) – majstrovský
futbalový zápas. 

17. – A padlás – predstavenie divadelného súboru Csemadoku
pre žiakov ZŠ Endre Adyho. 
– V Salke zhorela stolárska dielňa. 

18. – V Chľabe otvorili Pivničné múzeum.

19. – Štúrovo – Prievidza 4:0 (2:0) – majstrovský futbalový
zápas.

20. – Začal sa 459. Jarmok Šimona a Júdu.
– Premostenie – inštalácia strážkyne mosta Sonje
Hinrichsen v mestskom múzeu.

21. – Medzi Mužlou a Štúrovom sa stala tragická dopravná
nehoda. Osobný automobil Škoda Felícia sa v ostrej
zákrute zošmykol z cesty a prevrátil sa. Vodič (19) utrpel
ťažké zranenia, spolujazdkyňa (17) na mieste zomrela.

22. – Spevokol Szivárvány sa zúčastnil III. Medzinárodného
stretnutia spevokolov v Táte. 

23. – Primátor mesta Ján Oravec bol vyznamenaný titulom:
Čestný občan mesta Ostrihom. 

25. – V Galérii Ľudovíta Simonyiho v Šahách bola otvorená
výstava z malieb Jána Lábika. Skoro súčasne vystavoval aj
v Ostrihome a Dömösi. 

26. – V mestskej galérii bola otvorená výstava výtvarnej
skupiny Sporofa: Čaro dreva.

27. – Stretnutie dôchodcov mesta vo veľkej sále MsKS. V
kultúrnom programe účinkoval Párkányi Színkör s
pásmom populárnych melódií, Slniečko, Kisbojtár, učitelia
ZUŠ Ferenca Liszta, Agnesa Ďurišová a Borbála Hajtman. 

29. – Vo veľkej sále MsKS sa konal Festival maďarských
knižných vydavateľstiev pôsobiacich na Slovensku. 

30. – Púchov B – Štúrovo 1:3 (0:2) – majstrovský futbalový
zápas. 

(p.j.) 

Stalo sa v októbri

Októberben történt

KKKKaaaarrrrááááccccssssoooonnnnyyyyiiii     aaaakkkkcccc iiiióóóó!!!!     

Eredeti márkás parfümök

kedvezményes árakon. 

Tanácsadás, rendelés: 0905/238 034
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November 3-án ünnepelte fennál-
lásának 10. évfordulóját a Szent

Imre Magyar Nevelési Nyelvű
Egyházi Óvoda. A zászló- és
címerszenteléssel, valamint
áldással egybekötött ünnepi
rendezvényre az óvoda épü-
letében került sor. 
Elsőként az intézmény veze-

tője, Vízi Katalin köszöntötte a
meghívott vendégeket, többek kö-

zött Orosch János pozsony-nagyszombati segédpüspököt, dr.
Paskai László bíborost, nyugalmazott esztergom-budapesti
érseket, Pécsi L. Dániel jelképtervezőt, Ján Oravec polgár-
mestert, Szigeti László oktatásügyi államtitkárt, Farkas Iván
Nyitra-megyei képviselőt és az egybegyűlteket. Ezután rövi-
den ismertette az egyházi óvoda megalakulásának göröngyös
útját. Szólt arról, hogy miért volt fontos az óvoda saját zász-
lajának és címerének megterveztetése. „A címer és a zászló
egy közösség önazonosságának legfontosabb szimbólumai, a
gyerekekben pedig ezek által is erősödik a kötődés az óvodá-
hoz, az óvodai közösséghez” – hangsúlyozta. Idézett Szent
Pál Szeretet-himnuszából, abban a reményben, hogy a szere-
tetnek, mint az egyházi óvoda vezéreszméjének, továbbra is
meghatározó szerepe lesz az intézmény mindennapjaiban.
Beszédének végén az igazgatónő köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik az elmúlt tíz évben – alkalmazottként, támoga-
tóként vagy szülőként – segítő kezet nyújtottak az óvoda mű-
ködéséhez. A bevezető mondatok után Orosch János, segéd-
püspök köszöntötte az óvodát. Beszédében a nevelés fontos-
ságáról, a nevelési intézmények és a szülők összefogásáról és
felelősségéről szólt. Kiemelte annak fontosságát, hogy a ke-
resztény szellemben nevelődött ifjúság a társadalmi megúju-
lás alapját alkotja. Ezután került sor a Pécsi L. Dániel jelkép-

tervező által megalkotott címer és zászló megszentelésére,
valamint megáldására. Amint azt Pécsi L. Dániel köszöntő
szavaiban elmondta, eddig mintegy 150 címert tervezett a
Kárpát-medence különböző pontjain, ezekből kettő volt ka-
tolikus jelkép. Elsőként éppen a párkányi egyházi óvodának
tervezhetett ilyen címert és zászlót. 

Az óvoda himnuszának, majd a nemzeti Himnusznak el-
éneklése után Szigeti László, oktatásügyi államtitkár kért
szót, aki az SzK Oktatásügyi Minisztériumának nevében kö-
szöntötte a jubiláló intézményt. Szavaiban visszaidézte a ke-
mény küzdelmekkel teli kezdeteket, amikor szinte a lehetet-
lent kellett megkísérelni ahhoz, hogy az óvoda egyáltalán
megkaphassa a működési engedélyt. Ez már csak azért is me-
rész vállalkozásnak tűnt, mert az akkori miniszter asszony
nem igazán magyarbarát nézeteiről volt ismert. Végül azon-
ban mégis sikerült, és az elmúlt tíz év bizonyítja, hogy nem
volt hiábavaló a harc. Szigeti László abbéli reményének adott
hangot, hogy az egyházi óvoda továbbra is szolgálni fogja a
várost és annak magyar ajkú közösségét. Végezetül azon re-
ményének adott hangot, hogy minél többen iratkoznak majd
be ebbe az óvodába és köszönetet mondott az igazgatónő ál-
dozatos munkájáért. Az államtitkár köszöntője után Farkas
Iván, Nyitra-megyei képviselő ünnepi szavai következtek.
További sikeres évtizedet kívánva csatlakozott a köszönté-
sekhez és kifejezte reményét, hogy az óvoda hosszú ideig áll
majd a keresztény nevelés szolgálatában.

A köszöntők sorát Nochta Tímea, az óvoda szülői munka-
közösségének elnöke zárta, aki köszönetet mondott az igaz-
gatónőnek és mindenkinek, aki áldozatos munkájával hozzá-
járult az óvodában folyó nevelői munka sikeréhez. Az ünne-
pi szavak és jókívánságok után került sor a kultúrműsorra,
melyben nemcsak a mostani óvodások, hanem egykori nö-
vendékek is szerepeltek.

T.T.

Jubilált az egyházi óvoda

„Régen az öregek az útrakelőtől azt kérdezték: jól felöltöz-
tél-e, botod van-é, hát éneket viszel-e magaddal?... vagyis vé-
delmet a sötétség ellen.” 

Sütő András

Verőfényes októberi reggel volt. A szülők helyett a nagy-
szülők kísérték el unokáikat az óvodába. Nem tudtak ellenáll-
ni a kedves meghívásnak, így szép számmal meg is jelentek a
mesés hangulatú gyermekbirodalomban, ahol nagy volt már a
várakozás izgalma. A kis vendéglátók a tanító nénik segítsé-
gével újabbnál újabb meglepetéssel halmozták el a nagyma-
mákat és nagypapákat. Nagy volt hát az öröm, a jókedv. Rö-
vid időn belül mindenki otthonosan érezte magát. Az összejö-
vetel egyúttal arra is jó alkalmat nyújtott, hogy unoka és
nagyszülő megmutassa, hogyan tudja tartalmassá tenni az
együtt töltött időt, hogyan tudnak együtt rajzolni, énekelni,
verselni, netán közösen sütni-főzni, hagyományokat átörökí-
teni, s tenni mindezt olyan természetességgel, mint maga az
élet.

A Bartók utcai óvoda oktatási-nevelési programja összhang-
ban van a hagyományos családi értékrenddel. Az óvoda igaz-
gatónője, Hégli Marianna üdvözlő beszédében elmondta,
hogy az óvoda tudatosan a hagyományokra épít. Bartók szel-
lemében nagy hangsúlyt fektetnek a népdalok, a néptánc
megismertetésére, ugyanakkor a magyar nyelv mellett fontos-
nak tartják a szlovák nyelv játékos elsajátítását. Nagy figyel-

met fordítanak a gyermekek összpontosításának fejlesztésére,
továbbá a halk beszéd erejére és nem utolsó sorban a „csönd-
re” való figyelésre. Teszik mindezt nagy türelemmel és a kis-
gyermekek iránt érzett feltétlen szeretettel. Másképpen nem
is tehetnék, hiszen ezt a hivatást csakis ezen erények birtoká-
ban gyakorolhatják. Mert hiszen milyen nagy dolog megtaní-
tani a kisgyermeket játszani! A játék az ember első költészete.
Játék közben kell bemutatni a helyes magatartást, hogy mind-
ezt utánozhassa és majd ezen keresztül megérthesse a világot.
A mamás-napon együtt játszott a pedagógus, a kicsi gyermek,
a nagyszülő, Szőke Zsuzsanna és Varga Jolán óvodapedagó-
gusok közreműködésével. Így készültek játékosan a pogácsa-
költemények, gyöngyfüzérek, rajzocskák és a számtalan díszes
kis alkotás a Bartók utcai óvoda Micimackó csoportjában.

I.F.Zs.

„Hát éneket vittél-e magaddal?”

Mamás-nap a Bartók utcai óvodában

NOVÉ VÔNE V ŠTÚROVE – Parfuméria, 

na Hlavnej ulici č.10, v Kostolej uličke 

ÚJ ILLATOK PÁRKÁNYBAN – Parfuméria, 

a Fő utca 10 alatt, a Templom közben
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A hajnali derengés Pétert, Párkány egyetlen hajléktalanját
már a kihalt főutcán találja. Egy darabig elnézi a
szemeteskosak tartalmát kutató kóbor macskák ügyködé-
sét, majd templomba megy a reggeli misére. Mire végez,
megelevenedik az utca. Van pár ismerőse, akik – ha arra jár
– megkínálják egy-egy kiflivel, meleg kávéval.

– Igyekszem mindig más helyeket felkeresni, hiszen nem
élősködhetek senkinek a nyakán – mondja. Most már kissé
megéheztem, hiszen nyolc óra, én pedig a fél ötös busz ber-
regésére már szedem a sátorfámat és ballagok le a „faluba”.
Jelenleg egy épülő iskolában húztam meg magam, egy se aj-
taja, se ablaka huzatos helyiségben. Este időben megyek
aludni, mert tévém nincs, az újságot meg nem látom elol-
vasni. Hogy kissé felmelegedjek, beszerzek éjszakára leg-
alább fél liter borocskát. Ennek ellenére hajnali háromkor
már lyukas dunyhám alatt csiklandozza talpamat a hideg és
csak forgolódok. 

Péter, miközben elfogyasztja az elé tett szendvicseket, be-
lekezd élete történetébe. – 1946-ban születtem. Hét éves
voltam mikor apám meghalt. Nem voltam buta gyerek,
megszereztem az érettségit és Sliač-on folytattam tanulmá-
nyaimat, hogy még a szakács szakmát is elsajátítsam. Míg a
többiek alapiskolából kerültek oda, én már nagylegénynek
számítottam. Kávéházakba jártam, lányok után futottam,
ezért egy idő után kizártak az iskolából, azzal az indokkal,
hogy rontom az ifjuságot. Nem tudtam mihez kezdjek, így
bányásznak álltam. Nem sokáig bírtam, csak vagy másfél
évig. Később lopásokból tettem szert egy kis pénzmagra. 25
éves koromban ismerkedtem meg az élettársammal, ő akkor
22 volt. Született egy kislányunk, de nem sokáig élvezhet-
tem a családi életet, mert lecsuktak... 27 évet ültem börtön-
ben – mondja elcsukló hangon. Nehéz évek voltak...

Mikor összeszedi magát folytatja: – A párkányi csonka hí-
don történt. Épp a vizet bámultam, amikor elég flegmán
rámszólt egy orosz tiszt. Felidegeskedtem, mit keres itt,
menne inkább haza, és még mielőtt tudatosítottam volna,
hogy mit csinálok, áthajítottam őt a korláton. Később hiába
meresztgettem a szemem, csak nem bukkant fel a fekete víz-
ből. Teljes pánikban rohantam a közeli csendőrségre, jöjje-
nek, mert valaki beleesett a Dunába. Nem hittek nekem. –
Be vagy rúgva Péter, aludd ki magad – mondta a csendőr-
parancsnok és kitessékelt az irodából.

Pár napja rá fogták ki a holttestet Visegrádnál. A csukló-
mon máris kattant a bilincs és irány Lipótvár. A börtönben
kitanultam az esztergályos mesterséget. Kerestem havonta
10-12 ezer koronát, ezt azonban nem adták oda, csak zseb-
pénzt kaptunk. 140-en aludtunk egy helyiségben, reggelre
már elviselhetetlen volt a bűz. Annyi mindenen keresztül-
mentem a börtönévek alatt, hogy arról regényt lehetne írni.
24 év után szabadultam, de csak 40 napig élveztem a sza-
badságot. Pár poharat törtem össze véletlenül a Dunaj ven-
déglőben és ismét kaptam három évet. Szabadulásom után
egy ismerős idős asszony fogadott be. Vett nekem ruhákat,
dohányt, adott kevéske pénzt. Tőle tudakoltam, hol van a
„feleségem” és a lányom, bár a börtönben azért utolért né-
hány keserves hír. Mondta, hogy kimentek nyugatra. Azóta
már hívtam telefonon a lányomat, aki Münchenben él, hogy
nem tudna-e megtámogatni, de azt mondta: Apuka, mi már
évekkel ezelőtt végeztünk egymással... A néninél laktam pár
hónapig. Nem küldött el, de egy idő után megéreztem,
hogy már nem vagyok kívánatos a háznál, ezért eljöttem.
Azóta az utcán élek – már 15 éve. Higgye el, nem ér sem-
mit az életem – kesereg Péter, miközben sovány cigarettát
csavar. Nyugdíjat még nem kapok, csak segélyt, mert hiány-

zik két évem. Én nem kukázok és nem is kéregetek. A váro-
si rendőrök is megmondták: Péter, ne kérj senkitől, ha ma-
guktól adnak, fogadd el, de kéregetni nem szabad. Ehhez is
tartom magam. Nyáron nem panaszkodhatok, megsajnál-
nak a turisták és dobnak egypár koronát, forintot. Emlék-
szem az volt a legjobb napom, amikor egy nap négyszáz ko-
ronám összegyűlt. Sajnos ebből még egy zoknit se tudtam
venni, mert már nagyon ki voltam éhezve a meleg ételre,
amit 170 koronáért vettem, de nem volt elég. Ha nem szé-
gyelltem volna, még egyet biztos megeszek. Nyáron az öreg
temetőben alszok. Bemegyek még mielőtt a kaput bezárják.
Én még soha nem aludtam cipőben és zokniban – mikor
aludni megyek, mindent szépen leveszek és betakarózok.
Tisztálkodásra sajnos nemigen van lehetőségem. Legutóbb a
Dunán mosakodtam, amikor még meleg volt, s szappan he-
lyett homokkal dörzsöltem le magam. Sajnos rendes mun-
kára képtelen vagyok, mert érzem, nincs erőm. Amikor
Orosch püspök úr még itt szolgált Párkányban, gyakran
megbízott valami könnyű munkával, hogy ne mondhassam,
csak úgy ajándékba adja a pénzt. Jó ember – egy időben még
a paplakba is befogadott. A legnagyobb bajom így télvíz ide-
jén, hogy fázok. A kocsmákban egy ideig elüldögélek, de so-
káig nem tűrnek meg, ha semmit se rendelek. A múlt télen
is lefagytak a körmeim, merő feketeség volt a talpam. Há-
romszor műtöttek, jópár infarktusom volt, mégis itt va-
gyok. Pedig már szeretnék meghalni, higgye el, nem élet ez
már... Egyedül akkor vagyok boldog, amikor a Krisztus Sze-
retete Egyház alkalmain veszek részt. Két szempontból is –
először azért, hogy pár óráig melegen lehetek, másodszor
pedig, hogy hallom Isten Igéjét. Valamelyik évben felmen-
tem Újvárba, mert azt hallottam ott jók a körülmények, van
melegedő meg minden. Nem sokáig bírtam – az ott megis-
mert emberek még nálamnál is elesettebbek, szerencsétle-
nebbek voltak. Hazajöttem, mert nagyon hiányzott a Duna
és a bazilika látványa.

Bokor Klára

„Nem élhetek a bazilika látványa nélkül...”
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Október 24-29 között immár negyedik alkalommal rendezték
meg a „Zene és Történelem – Kastélyok és Katedrálisok” elneve-
zésű magyarországi nemzetközi kórusfesztivált. E rangos rendez-
vénysorozaton sikerrel szerepelt a párkányi Stilla Pectus Nőikar,
az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium Énekkara
és az Esztergomi Bazilika Strigonium Énekkara.

A program keretében a kórusok az esztergomi bazilikában, a gö-
döllői királyi kastélyban és a budapesti Parlament kupolacsarno-
kában szerepeltek. A párkányi kórus összesen kilenc kórusművel,
ezen belül jeles Bartók-művekkel szerepelt a fesztiválon. Papp Ka-
talin, a kórus karnagya elmondása szerint éppen azért választottak
négy Bartók szerzeményt, mert a Bartók-év keretében (60 éve
hunyt el a nagy magyar zeneszerző) ezzel tisztelegtek emléke előtt. 

A fesztivál fővédnöke Harach Péter, a Magyar Országgyűlés al-
elnöke, védnöke Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, művészeti
vezetője pedig Strausz Kálmán, a Magyar Rádió Énekkarának kar-
nagya volt. Harach Péter a budapesti Parlament kupolacsarnoká-
ban elmondott üdvözlő beszédében kiemelte a zene, az építészet
és a történelem összekapcsolásának nagyszerű gondolatát. Úgy fo-
galmazott, hogy „a két művészeti ág rokonsága nyilvánvaló, hisz
mindkettőben a legmélyebb bensőség, másrészt a legszigorúbb ér-
telmi rend uralkodik. Egyfajta egymásrautaltságot is felfedezhe-
tünk: a hanghoz tér kell, a teret pedig a szép zene teszi elevené.”

A fesztiválon az említetteken kívül olyan kórusok és együttesek
szerepeltek, mint a Chor Canna Nagoya (Japán), a
Székelyudvarhelyi Alla Breve Kórus, a Werk-Chor Troisdorf (Né-
metország), a Gödöllői Leánykar, a Gödöllői Városi Vegyeskar, a
Magyar Rádió énekkara és a Magyar Rádió szimfonikus zeneka-
ra. 

A párkányi nőikar ezen a fesztiválon tehát történelmi levegővel
átitatott színhelyeken, elismert zenei szaktekintélyek előtt mutat-
hatta be tudását. Egyébiránt a Stilla Pectus idén több nemzetközi
kórusfesztiválon is sikerrel szerepelt. A Balatonfüred melletti Vá-
szolyban önálló hangversenyt adott egy helyi operaénekessel. A
XIX. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Versenyen különdíjat és III.
helyezést ért el, a XIII. Galántai Kodály Zoltán Napok országos
versenyén pedig aranykoszorús minősítésben részesült. 

Párkányban legutóbb december 2-án, láthattuk, hallhattuk a kó-
rust a párkányi római katolikus templomban, ahol közös adventi
hangversenyt adtak a budapesti Hubay Jenő Zeneiskola fúvósze-
nekarával, illetve budapesti Szinnyei Merse Pál Gimnázium
vegyeskarával. December 18-án 16,00 órakor a párkányi Városi
Művelődési Központban a Stilla Pectus és a Liszt Ferenc Művésze-
ti Alapiskola közös karácsonyi hangversenyt ad. 

Oravetz

Kórusfesztivál a Stilla Pectus kórussal

A Limes – Anavum Regionális Kulturális Társulás, a Csema-
dok Alapszervezete, a Déli Régió Községeinek Társulása és a
párkányi Városi Művelődési Központ szervezésében november
19-én immár a harmadik történelmi konferencia megrendezé-
sére került sor a helyi kultúrház nagytermében. 

A konferencia előadóit és résztvevőt Dániel Erzsébet, a
LARKT, majd Drapák Károly a DRKT elnöke üdvözölte. A
konferenci8n megjelent Szesztai Ádám, Magyarország pozsonyi
kulturális attaséja, Szigeti László, oktatási államtitkár, Ján
Oravec, Párkány polgármestere, Mészáros Béla a körzeti hiva-
tal elöljárója és számos párkányi, valamint esztergomi személyi-
ség. A mintegy százfőnyi hallgatóság érdekes előadásokat hall-
gathatott meg. Először Molnár Imre budapesti történész, Ma-
gyarország volt varsói kulturális attaséja tartott érdekes, az ér-
zelmekre is ható történelemórát a lengyel háborús menekültek
magyarországi befogásáról, majd Horváth István, az esztergomi
Balassa Bálint Múzeum igazgatója diavetítéssel illusztrált elő-
adása következett az esztergomi török időkről. A konferencia
érdekes színfoltja volt Mocsi Beáta, a Párkányi Gimnázium ta-
nárának tömör beszámolója a török építészet magyarországi
maradványairól. Csorba Csaba budapesti történész a török vi-
lágnak a magyar kultúrára gyakorolt hatását elemezte. A felso-
rolt előadások zöme történelmünk 150 eves tragikus korszakát
idézte. Ezekből elsősorban azt szűrhette le a hallgatóság, hogy
a másfél évszázados török megszállást csak összefogással sike-
rült felszámolni. A II. világháború kirobbanása után pedig a

magyar nép példát mutatott erkölcsi magatartásból, befogadás-
ból, és támogatta a csaknem 250 ezer lengyel menekültet, akik-
nek a környező országok közül gyakorlatilag csak Magyaror-
szág maradt menedékül. 

A konferencia másik részében a szoborbizottság a tervezett
Sobieski-emlékműről, a szoborcsoport elhelyezéséről ás anyagi
hátterének megteremtéséről folytatott eszmecserét. A vita kere-
tén belül számos érdekes ötlet hangzott el, amely hasznos lehet
a kivitelezés szempontjából. Jelenleg úgy néz ki, hogy a
Helembán élő és alkotó Nagy János által tervezett – párkányi
csatát megidéző – hármas lovas szobor (egyikük Sobieski len-
gyel királyt a másik kettő pedig két huszárt mintázna meg) az
esztergomi bazilikával szembeni Duna-partra kerülne és szeren-
csés esetben 2008-ban, a párkányi csata 325. évfordulójára el is
készülhetne. A szoborcsoport anyagi háttérének megteremtése
érdekében a Limes Anavum Társulás pályázni szándékozik. A
párkányi csata az európai nemzetek összefogásának ékes példá-
ja és ebből kiindulva feltételezhető, hogy megfelelő pályázati
munka benyújtása esetén a szoborcsoport felállításának nemes
gondolatát az unió is támogatná. Ugyancsak jó esély van arra,
hogy a Visegrádi Négyek vezetői is magukévá tegyék és felka-
rolják az emlékmű gondolatát, hiszen az 1683. évi csatában
mind a négy ország fiai harcoltak. A 2008. évi szoboravatás – a
Mária Valéria híd mintájára – egyfajta európai, vagy közép-eu-
rópai ünnep lehetne.

Oravetz

Történelmi konferencia

Mladí ľudia, ako členovia občianskej spoločnosti, primerane
svojmu veku by mali byť schopní prispievať svojimi postojmi
a názormi k riešeniu problémov detí a mládeže na území mes-
ta. K tomuto účelu bol založený mestský mládežnícky parla-
ment zo zástupcov miestnych škôl. Za predsedkyňu parlamen-
tu bola zvolená Alexandra Pápešová (SOA), za podpredsedky-
ňu Viktória Nagyová (Gymnázium), za kultúrneho referenta
Lukáš Gara (ZSŠ), za športového referenta Katarína Šustáko-
vá (ZŠ) a za tlačového referenta Andrea Áron (ZŠ Endre Ady-
ho).

Szükséges, hogy az ifjúság képviselői képességeiknek és ko-
ruknak megfelelően hozzászólásaikkal, észrevételeikkel ve-
gyenek részt venni az őket érintő problémák megoldásában.
Ennek előmozdítására alakult meg a városi ifjúsági parlament.
Tisztségviselőit a tagok a parlament alakuló ülésén választot-
ták meg. Elnök: Alexandra Pápešová (Kereskedelmi Akadé-
mia), alelnök: Viktória Nagyová (Gimnázium), kultúrfelelős:
Lukáš Gara (Összevont Középiskola), sportfelelős: Katarína
Šustáková (Szlovák Alapiskola), sajtófelelős: Áron Andrea
(Ady Endre Alapiskola).

Mládežnícky parlament Városi ifjusági parlament
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Az államalapító Géza fejedelem fiának
– az országépítő István királynak (997-
1038) a bajor hercegnővel, Gizellával kö-
tött házasságából csupán egyetlen, nagy-
korúságot megért fia született – Imre
herceg. Imre (Henrik-Emericus) 1007-
ben látta meg a napvilágot. István király
szeretett fia gondos nevelését, lelke és hi-
te művelését tartotta a legfontosabbnak.
Azt kívánta, hogy a trónörökös majd
méltó folytatója legyen apja országépítő
művének. Imre már ifjú korában elsajátí-
totta a grammatika tudományát. A szent
lelkületű herceg Istennek zsoltárokat
énekelve virrasztott. Kérte az Urat, hogy
teljesítse benne akaratát, és a káros szen-
vedélyeket, amik a lélek ellen küzdenek,
irgalmassága harmatával oltsa ki. István
király erkölcstanító könyvet szerkesztett
fiának. Az Imréhez (s azon keresztül né-
péhez) írt Intelmeiben arra oktatta őt,
hogy mindenek előtt őrizze meg a katoli-
kus hitet, erősítse az egyházi rendet, a fő-
papi méltóságnak rója le a tiszteletét,
kedvelje a főembereket s a vitézeket,
hozzon igaz ítéleteket, minden cseleke-
detében mutasson türelmet, a vendége-
ket jóságosan fogadja, s még jóságosab-
ban gyámolítsa, a tanács nélkül semmit se
tegyen, az elődök példája mindig szeme
előtt legyen, sűrűn teljesítse az imádko-
zás kötelmét, s a kegyességet, irgalmassá-
got és a többi erényeket előrehaladása ér-
dekében éber gonddal megtartsa.

1018 körül érkezett Velencéből Ma-
gyarországra a Szentírást jól ismerő Gel-
lért bencés szerzetes, aki nevelője és lelki
atyja volt a fiatal Imrének. Miután Imre
herceg betöltötte huszadik életévét, meg-
kapta a bihari dukátust, azaz az ország
egyik részét képező hercegséget, hogy
gyakorolja az uralkodást. Imrének kö-

szönhetően szervezték meg a bihari püs-
pökséget. A Bizáncból hozott jegyese ér-
keztekor Imre herceg szinte még gyer-
mek volt. Ezért a veszprémvölgyi monos-
torban görög apácák gondoskodtak róla,
nevelték őt. A bizánci császárleány Imre
kérésének igent mondott, s a herceg irán-
ti szeretetéből és tiszteletéből vállalta az

önmegtartóztató házasságot. 1029-ben
István király Imre herceget testőrpa-
rancsnokká és a hadsereg vezérévé ne-
vezte ki. A koronázás harmincadik évfor-
dulóján a betegeskedő István király elha-
tározta, hogy visszavonul, s a királyi
székben őt Imre herceg váltja fel. 1031.
szeptember 2-án azonban, mint derült
égből a villámcsapás érkezett a királyi

udvarba a szomorú hír, mely szerint Ist-
ván imádott fia, Imre herceg vadászat
közben súlyos sebet szerzett („állítólag
vadkan sebesítette meg”) és az Úr magá-
hoz szólította. Imrét kilenc nap múlva
követte hűséges felesége. 1083-ban I.
(Szent) László király kezdeményezésére
és VII. (Szent) Gergely pápa jóváhagyásá-
val Imre herceget november 5-én szentté
avatták. Szent Imre székesfehérvári sírjá-
hoz már korán elindultak a zarándokla-
tok. A hercegnek tulajdonított csontvázat
a ciszterciek fehérvári templomában őr-
zik. Emlékét ma 12 helység neve őrzi
Magyarországon. Szent Imre az ifjúság
védőszentje. 1701-től a párkányi római
katolikus templom s egyházközség védő-
szentje is, s nevét viseli a párkányi egyhá-
zi óvoda is. Az idők folyamán számtalan
tárgyi és szellemi művészi alkotás készült
Szent Imre herceg tiszteletére. Templo-
munk Szent Imre főoltárképét, olajfest-
ményét Krikler József, akadémiai festő
készítette. Az oltárképet 1906. november
18-án ünnepi szentmise keretében áldot-
ta meg dr. Rajner Lajos püspök. Bródy
János és Szörényi Levente Trilógiájából
az ismert Veled, Uram! című rockoperá-
ban a szerzőpáros élethűen, művészi esz-
közökkel jelenítette meg Imre herceg
alakját. Imre herceg halála után a meg-
tört István király felajánlja az országot a
Magyarok Nagyasszonyának. A párkányi
hívek minden év november 5-én, Szent
Imre herceg ünnepén, a párkányi temp-
lomi búcsú napján (ezt a triduum, azaz a
háromnapos lelki megújulás előzi meg)
szent misével emlékeznek meg tragikusan
elhunyt, szent lelkületű védőszentjükről.

(c)

Szent Imre herceg

A Vadas Kft. ismét bebizonyította, hogy nem kis figyelmet
szentel a párkányi ifjúságnak. Már júniusban elkezdődtek az
előzetes tárgyalások a Vadas vezetése és városunk középiskolái

között, októbertől pedig ismét diákok lepték el a bowling cent-
rumot. Az előzetesen bejelentett csoportok minden hétköznap
10 és 16 óra között ingyenesen használhatják a bowling-
pályákat. Óránként 30 fő számára biztosítunk – az egyéb fogla-
lásoktól függően – 2-4 pályát. Elsődleges célunk, hogy a párká-
nyi fiatalok megismerjék a játékot és egyúttal megszeressék azt.

Ezúton hívjuk fel azon osztályok figyelmét, amelyek még
nem szereztek tudomást erről a lehetőségről, és szeretnék ki-
próbálni a tekézés örömeit (tornaóra vagy osztályfőnöki óra
keretén belül, esetleg tanítás után), kérjük, hogy jelentkezzenek
személyesen Vincze Líviánál az Idegenforgalmi Tájékoztató
Irodában, a Fő utca 23 alatt, vagy a 752 4009 telefonszámon,
esetleg a marketing@vadas.sk címen. A jelentkezéséket hétköz-
naponként 8 és 16 óra között várjuk. A Vadas Kft. ezen túl
örömmel ad teret bowling szakkörök működésének. A szakkö-
röknek hétköznaponként tudunk ingyenesen pályát biztosítani.
A diákok szórakoztatása és szabadidejük értelmes hasznosítása
cégünk első számú feladatai közé tartozik a jövőben is.

Vincze Lívia, a Vadas Kft. marketing referense

Központban a fiatalok 

Ingyenes bowlingórák a párkányi középiskolásoknak
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November 20-án Csepreghy Ferenc
emlékeztek Ipolyszalkán, halálának
125. évfordulóján. A megemlékezé-
sen köszöntőt mondott Valasek Ár-
pád polgármester és Németh Péter
Mikola költő, az Ipoly Eurorégió tit-
kára. Ha Csepreghy szerencsésebb,
nagyobb lehetőségeket kínáló irodal-
mi korszakban alkot, vagy ha korai
halála nem akadályozza meg, hogy át-
élje a századforduló szellemi izgalma-
it, a magyar drámairodalom legjelen-

tősebb alakjaihoz emelkedhetett volna – mondta beszédében
Németh Péter Mikola. Ki volt valójában Csepreghy Ferenc?
Egy tüdűbeteg asztalosmester, a népszínművészet egyik nagy
alakja, a Sárga csikó, a Piros buggyeáris, a Vízözön alkotója, a
Népszínház titkára, a Petőfi Társaság tagja, aki sikerei csúcsán

feleségül vette az akkor még fiatal költő (egy évtized múlva már
a legkonokabb irodalmi és politikai reakció vezérpublicistája)
Rákosi Jenő testvérét. 

A vasárnapi megemlékezés alkalmával Csepreghy szülőházá-
nak falán található emléktáblájánál koszorúkat helyeztek el a
jelen lévő szervezetek: a Csemadok szalkai alapszervezete és ér-
sekújvári választmánya, a szalkai önkormányzat, az Ipoly
Eurorégió. A koszorúzás után az ünnepély a helyi alapiskolában
folytatódott, ahol a színművész munkásságába és műveibe te-
kinthettek be az érdeklődők. Ipolyszalkának egyébként több je-
les szülötte is van, így például itt látta meg a napvilágot Ipolyi
Gáspár, esztergomi kanonok, majd szentgyörgymezei prépost,
továbbá Halász Ferenc író, lapszerkesztő, Radványi Kálmán
nyelvész, író, lapszerkesztő, Turczel Lajos irodalomtörténész,
kritikus, itt élt és alkotott Albert István képzőművész. S a köz-
séget Verne Gyula is megemlíti „A dunai hajós” című művében. 

Szép Éva

1842. augusztus 15-én született
Ipolyszalkán. Elődei a Győrössy
Csepreghyek, Sopron megyéből származ-
tak. Apja fűszerkereskedő volt.

1856-ban elemi iskolai tanulmányai után
apja Esztergomba adja asztalosinasnak,
Szeifert József asztalosmesterhez. Később
követi őt öccse János is és együtt tanulják a
mesterséget.

1860 tavaszán szabadul fel és Pestre
megy dolgozni, ahová 1861-ben öccse is
követte őt. Mindketten belépnek a Katoli-
kus Legényegyletbe és többször fellépnek
az egylet által bemutatott színdarabokban.

1862-ben írja Az elnök névnapja c. szín-
művet, amely sajnos elveszett.

1863-ban megbetegedett és öccse meghí-
vására Esztergomba megy. Itt együtt fára-
doznak a helyi legényegylet megalakításán.

1863. március 25-én Csepreghy beszédé-
vel és versével nyitják meg az Esztergomi
Katolikus Legényegyletet.

1863 júniusában Bécsbe megy dolgozni.
1863-ban elkészül a Magyar fiúk Bécs-

ben c. színműve.
1865-ben Bécsben dolgozik, majd soro-

zásra visszatér Esztergomba.
1865. február 19-én az Esztergomi Kato-

likus Legényegyletben nagy sikerrel mutat-
ják be a Magyar fiúk Bécsben c. darabját,
amelyben öccse János is fellépet.

1866-ben ismeretei bővítésére Mün-
chenbe megy dolgozni.

1867-ben meggyengült egészségi állapo-
ta miatt visszatér Szalkára, a szülői házhoz.

1868-ban önálló műhelyt és üzletet nyit-
nak Pesten. A virágzó vállalkozást 1872-ig
vezetik együtt.

1872 február 10-én feleségül veszi Ráko-
si Idát.

1875-ben elhatalmasodó tüdőbaja miatt
egyre többet betegeskedik, ezért sógorá-
hoz, a Gyergyószentmiklóson orvosként
működő Rákosi Bélához megy. Sokat ki-
rándul a környéken, a fenyvesek borította
Borszéken és Gyikos-tónál.

1875-ben nyílt meg Budapesten a Ráko-
si Jenő igazgatta Népszínház. Csepreghy a
színház titkára és házi szerzője lesz. Egymás
után kerülnek színre népszínművei és át-
dolgozott darabjai.

1878-79-ben súlyosbodó betegségét San
Remoban gyógyíttatja, aminek hatására né-
mi javulás következik be állapotában.

1879 őszén az észak-csehországi
Friedland melletti Görbersdorfba megy.

1880. február 6-án a tüdőbeteg-
gondozóban éri a halál. A budapesti Kere-
pesi úti temetőben helyezik örök nyuga-
lomra.

Sukel Krisztina

125 éve halt meg a neves színműiró

Csepreghy Ferencre emlékeztek Ipolyszalkán

Csepreghy Ferenc – életrajzi vázlat

Firma Vadaš s.r.o. zase dokázala, že štúrovská mládež jej nie
je ľahostajná. Už v júni sa začali predbežné rokovania medzi ve-
dením firmy a strednými školami nášho mesta. Na základe to-
ho od októbra znovu zaplnili bowling centrum žiaci. Pre vopred
zahlásené skupiny je prenájom bowlingových dráh každý pra-
covný deň od 10 do 16 hod zadarmo. Každú hodinu zabezpeču-
jeme – podľa ostatných rezervácií – 2-4 dráhy, max. pre 30
osôb. Našim prvotným cieľom je, aby štúrovská mládež spozna-
la túto hru, a popri tom sa do nej aj zaľúbila. Touto cestou vy-
zývame každú triedu, ktorá ešte o tejto možnosti nepočula, a
chcela by vyskúšať bowling centrum – či už v rámci telocviku,

triedníckej hodiny, alebo po škole -, aby sa hlásili osobne u Lí-
vii Vinczeovej v Turistickej informačnej kancelárii na Hlavnej č.
23, alebo na telefónnom čísle: 7524009, či na e-mailovej adre-
se: marketing@vadas.sk. Prihlášky očakávame cez pracovné dni
od 8 do 16 hodiny.

Tu však snaha Vadaš s.r.o. nekončí. Spoločnosť by rada po-
skytla priestor aj pre pôsobenie bowlingových krúžkov. Pre tie-
to skupiny môžeme zabezpečovať zadarmo dráhy cez pracovné
dni. Zábava a tým aj podpora mládeže a pre nich užitočných ak-
tivít patria naďalej medzi naše prvotné ciele.

Lívia Vinczeová, referentka marketingu, Vadaš s.r.o.

Mládež v centre pozornosti 

Pre stredoškolákov bowling zadarmo

Az író Deák Ferenc utacai emléktáblája
Esztergomban
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Városunk polgármestere, Ján Oravec már jó ideje vitatja a
képviselőtestület azon jogát, hogy döntéseket hozhasson a Va-
das Kft. ügyében, mert szerinte erre egyedül ő illetékes. A tes-
tület viszont azon a véleményen van, hogy a városi vagyon ke-
zelését illető döntések joga őt illeti meg (más kérdés, hogy ki-
nek kell ezeket a döntéseket érvényesíteni a közgyűlésen). A
polgármester sorozatban vétózza meg a testület idevonatkozó
döntéseit, majd a képviselők azokat újólag megerősítik. Jelen
pillanatban a kötélhúzás ott tart, hogy a polgármester az obst-
rukció újabb és újabb változatát veti be, bár az ügyészség egy-
szer már elmarasztalta őt, mivel a testület június 23-i rendkívü-
li ülését nem a törvénynek megfelelően hívta össze. A testület
november 24-i rendkívüli ülésén, amelyen a képviselők a leg-
utóbb megvétózott határozatokat szerették volna újfent meg-
erősíteni (igaz, második nekifutásra), egyszerűen bezárta az
ülést, még mielőtt szavazhatott volna róla a testület, mondván,
hogy ezzel kapcsolatban már született határozat, ezért nincs
miről szavazni. Vagyis elvitatta a testület azon jogát, hogy az a
saját határozatát módosítsa, ami egyáltalán nem példa nélkül
való sem Párkányban sem másutt. Az ügy lapzártánk után foly-
tatódik, december 1-én ugyanis újabb rendkívüli ülésen próbál-
ja a testület leküzdeni a polgármesteri obstrukció talán újabb
leleményét.

-hgy-

Primátor nášho mesta, Ján Oravec už dlhší čas odmieta prá-
vomoc mestského zastupiteľstva na to, aby mohlo vynášať roz-
hodnutia vo veciach Vadaš s.r.o., podľa neho totiž jedine on je
na to kompetentný. Zastupiteľstvo je zas toho názoru, že roz-
hodnutia vo veciach mestského majetku prináležia jemu (iná
vec je, že kto má uplatniť výkon týchto rozhodnutí na valnom
zhromaždení). Primátor rad za radom vetuje súvisiace uznese-
nia zastupiteľstva, a poslanci takto pozastavené uznesenia zno-
vu potvrdzujú. Momentálne sme svedkami toho, že primátor
nasadzuje stále nové formy obštrukcie, i keď ho už prokuratúra
raz upozornila, že spôsob, akým  zvolal mimoriadne zasadnutie
zastupiteľstva, dňa 23. júna nebol v súlade so zákonom. Na mi-
moriadnom zasadnutí zastupiteľstva dňa 24. novembra, na kto-
rom poslanci chceli potvrdiť naposledy vetované uznesenie (i
keď na druhý pokus), jednoducho uzavrel rokovanie zastupiteľ-
stva pred tým, než by poslanci mohli hlasovať, "s vysvetlením",
že vo veci sa už zrodilo jedno uznesenie, teda nie je o čom hla-
sovať. To znamená, že odňal právo zastupiteľstva, aby mohlo
upraviť svoje vlastné uznesenie, čo teda nie je nič nezvyčajné ani
v Štúrove, ani inde na svete. Pokračovanie kauzy bude po našej
uzávierke 1. decembra, keď sa zastupiteľstvo znovu pokúsi pre-
konať možno novú prekážku obštrukčnej vynaliezavosti primá-
tora.

-hj-

Obstrukció Obštrukcia 

Karácsonyi tanszercsomag a régió óvodásainak
A szlovákiai székhelyű Szülőföldön Magyarul Társulás és

Dél-Szlovákia magyarlakta területeit behálózó tagszervezetei,
valamint a budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség, a Csehor-
szági és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, a Nemzeti
Civil Alapprogram országos beiratkozási programja keretében
karácsonyi tanszercsomaggal ajándékozza meg régiónk óvodá-
sait is.  A beiratkozási program célja, hogy a felvidéki magyar
családok gyermekei magyar tanítási nyelvű iskolába iratkozza-
nak be. Az említett szervezetek egyben felhívják a dél-szlováki-
ai és a magyarországi vállalatokat, civil szervezeteket és magán-
személyeket, hogy adományaikkal segítsék elő e nemes cél
megvalósítását. Az adományokat a Szülőföldön Magyarul Tár-
sulás 8739993/5200 számú folyószámlájára lehet befizetni. Az
akció keretében emellett beiratkozási ösztöndíjat kívánnak fel-
ajánlani a támogató szervezetek mindazon családok részére,

ahol a gyermek 2006-ban válik iskolakötelessé. Ez az akció
folytatása a Rákóczi Szövetség által a magyarországi civil szfé-
ra támogatásával 2005-ben már megvalósított programnak,
amelynek keretében több mint 2000 kisiskolás részesült 10 ezer
Forint beiratkozási ösztöndíjban. A 2005. évi beiratkozási ada-
tok kiértékelése alapján megállapítható, hogy 2005-ben azon
járások összességében, ahol az akciót megvalósítottuk a kedve-
zőtlen demográfiai tendenciák ellenére, 3,90 %-kal nőtt a ma-
gyar iskolába beíratott diákok száma 2004-hez képest és növe-
kedett a magyar iskolába beíratott diákok száma is az összes be-
íratott diák számához képest. A Rákóczi Szövetség és a Szülő-
földön Magyarul Társulás szeretné, ha a 2006. évi Beiratkozá-
si program a magyarországi és a felvidéki magyar civil szféra
közös akciója, szívügye lenne, határokon átnyúló összefogás, a
felvidéki magyarnyelvű oktatás megerősítése érdekében.

A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás tisztelettel meghívja Önt és barátait a 

V. Párkány-Esztergomi Polgári Bálra
amelyet 2006. január 14-én (szombaton) 19,00 órakor

nyitunk a párkányi Művelődési Házban

Műsor:

– Latin táncvarázs – Zalaba Andrea és Ladislav Janda nemzetközi versenypáros táncbemutatója

– „Szőlő, bor, drágakő, asszony” – Horányi László színművész irodalmi borméltatása

– Orientális táncbemutató – Azy Zeih hastáncosnő

– „Meggyúlt szívem” – Szarka Gyula Balassi-dalfüzérrel köszönti a bálvendégeket

Zene: Akustic

A bál borosgazdája: Drozdík József, az Ister-Granum Eurorégió aranyérmes borásza

Jegyek a párkányi Művelődési Házban kaphatók. Tel: 036/7511-108
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Základným cieľom klubového filmu je podieľať sa na
kultivácii filmového diváka, posilňovať vplyv umeleckého
filmu v dobe šíriaceho sa kultúrneho braku, neustále rozši-
rovať okruh jeho priaznivcov a v neposlednom rade posky-
tovať možnosť aj novej dorastajúcej generácii milovníkov
filmového umenia vidieť diela zlatého fondu svetovej kine-
matografie. Sledujúc tento cieľ sa v priebehu roka 2003 za-
čal formovať aj náš štúrovský filmový klub. Jeho založenie
bolo priamou reakciou na želanie časti štúrovskej verej-
nosti, ktorá nebola spokojná s existujúcou filmovou ponu-
kou veľkých distributérov obsahujúcou „produkty” pre-
dovšetkým americkej veľkovýrobne filmových trhákov.
Klubový film naproti tomu ponúkal umeniachtivým ná-
ročným divákom vhodnú alternatívu, nezávislú, nekomer-
čnú filmovú tvorbu. Súčasťou každoročnej starostlivej a
časovo náročnej prípravy kvalitného programu filmového
klubu bolo sústavné sledovanie filmových noviniek v po-
nuke Asociácie slovenských filmových klubov, čítanie re-
cenzií a komentárov filmových kritikov a teoretikov publi-
kovaných v tlači alebo na internete, ako aj získavanie in-
formácií o oceneniach filmových diel na rôznych festiva-
loch a súťažiach. Toto všetko sa potom pretavilo do koneč-
nej podoby ponuky toho najlepšieho, najzaujímavejšieho a
najhodnotnejšieho pre vás, pre uspokojenie vašej potreby
precítiť krásu filmového umenia. V tomto trende budeme
samozrejme pokračovať aj pri príprave ďalšieho, už tretie-
ho, ročníka nášho filmového klubu na obdobie január –

jún 2006. Opäť vám ponúkneme kvalitné, uznaním a ne-
jedným ocenením ovenčené snímky rôznych žánrov a pro-
dukcií zo všetkých kútov sveta. Nakoľko sme v tomto ro-
ku zaznamenali určitý pokles návštevnosti predstavení fil-
mového klubu, ako i znížený záujem o členstvo v klube, v
novom roku 2006 plánujeme zredukovať našu ponuku už
len na jeden klubový titul mesačne. Predpokladať, že klu-
bové predstavenie naplní celú kinosálu, je v takom malom
meste, akým je Štúrovo skutočne nereálne, ale to, že sa
medzi jeho obyvateľmi nenájde aspoň 15-20 nadšencov s
náročnejším filmovým vkusom je pre nás len ťažko uveri-
teľné. V prípade pretrvávajúcej nízkej návštevnosti klubo-
vých titulov aj v budúcom roku, filmový klub stratí svoje
opodstatnenie a pozastaví svoju činnosť.

Milí naši priatelia, skalní fanúšikovia a filmoví fanatici,
nedopusťme, aby sa takýto „katastrofický scenár” stal sku-
točnosťou, nenechajme si vziať možnosť voľby medzi ume-
ním a „neumením”! Ochudobnili by sme tým len samých
seba. Nájdime si všetci čas na nekaždodenný umelecký zá-
žitok aspoň raz za mesiac, prežime v kine spoločne s hrdi-
nami strieborného plátna chvíle veselé i vážne, staňme sa
súčasťou ich neochabujúceho úsilia o hľadanie pravdy,
dobra a spravodlivosti na tomto našom nedokonalom sve-
te! Bližšie informácie o pripravovanom programe klubu,
ako aj o podmienkach členstva vo vám radi poskytneme v
kine Danubius.

Eva Sadloňová – filmový klub

Priatelia filmového umenia!

Mélységes fájdalommal emlékezünk

november 16-án, halálának első

évfordulóján 

HAJNOVICS DEZSŐRE

a drága férjre, szeretett édesapára és

nagyapára. Tisztelettel kérjük azokat, akik

ismerték és szerették, emlékezzenek 

meg róla. Köszönjük.

A gyászoló család

Fájó szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak, akik november 14-én

elkísérték utolsó útjára a párkányi temetőbe 

MARKÓ ERIKÁT (43) 

Köszönjük a sok virágot, koszorút és

búcsúztatót, amelyekkel igyekeztek

enyhíteni mély fájdalmunkat. 

A gyászoló család

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

november 30-án, halálának első évfordulóján

drága halottunkra, 

PLÉHY FERENCRE (Párkány) 

Akik ismerték és szerették, szenteljenek

emlékének egy néma pillanatot, ezen

szomorú évfordulón.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára 

CSÓKA ESZTERT

Nataša, Ina 

Fájó szívvel emlékezik halálának első évfordulóján édesanyjára, 

CSÓKA MAGDOLNÁRA 

leánya Natasa

Ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, ktorí dňa 

8. novembra 2005 odprevadili na poslednú cestu 

nášho drahého manžela, otca, brata 

GABRIELA RICHTÁRIKA (47) 

Ďakujeme za kvetinové dary a spolucítenie. 

Smútiaca rodina

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,

munkatársnak és mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára a

párkányi temetőbe a szeretett férjet, édesapát és testvért 

RICHTÁRIK GÁBORT (47) 

és részvételükkel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet, 
Sirassatok csendben 

Mert én a szivetekben élek. 
Szeretteim, én már elmentem. 

Küzdöttem, de tovább nem tehettem. 
Szerettem volna az élettől még sokat remélni, 

Szeretteim közt még tovább élni. 
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December 2005 December

K i n o  –  M o z i

1. Žiadostivé telá – filmový klub

2-3-4. Temná voda (Jennifer Connelly, Tim Roth, Dugrey Scott)

6-7. Príbeh modrej planéty – Genesis – dokumentárny film

8.-9. Erasmus 2 alebo Priatelia sú späť

10.-11. Veľký príbeh malej zebry – detské predstavenie – o 17.00 hod!

10.-11. Nočný let (Rachel McAdams, Cillian Murphy)

13.-14. Utrhnutý z reťaze (Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins)

15.-16. Sin City: Mesto hriechu (Bruce Willis, Benicio Del Toro, Elijah Wood, Mickey
Rourke)

17.-18. 40 rokov panic (Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd)

20.-21. Hotel Rwanda (Don Cheadle, Nick Nolte, Joaquin Phoenix)

22.-23. Panenstvo na obtiaž (Kaia Foss, Maria Brinch)

27.-28. Udatné kuriatko – detské predstavenie – o 17.00 hod! (28.-ho aj od 15.00 hod.)

27.-28. 3:15 zomrieš! (Ryan Reynolds, Melissa George, Jimmy Bennett)

29.-30. Moja veľká indická svadba (Aishwarya Ray, Martin Henderson, Nadira Babbar)

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete

Premiéra mesiaca
HOTEL RWANDA (Veľká Británia, Taliansko, JAR 2005)
Réžia: Terry George, hrajú: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Nick

Nolte 
Film rozpráva skutočný príbeh manažéra luxusného hotela Paula

Rusesabagina, človeka, ktorý zachránil pred genocídou v Rwande v
roku 1994 mnoho ľudí, ktorých vlastne ani nepoznal. Britský režisér
Terry George svojím dielom sleduje konflikt medzi Tutsiitmi a
Hutuami, ktorý vyústil do pádu existujúceho režimu a následného
vyvraždenia miliónov Rwanďanov. Pod Paulovým vedením sa hotel,
ktorý býval v pokojnejších časoch oázou bohatých turistov, stane
jediným útočiskom ľudí, ktorým hrozí bezprostredná smrť. Paul je
hrdinom, ktorý sa zaobíde bez silných slov a patetických gest a jeho
činy sú statočné, aj keď on sám má mnohokrát strach. Pred vašimi
očami sa rozvinie pôsobivý veľký ľudský príbeh bez krvi a zbytočného
pátosu. Don Cheadle bol za stvárnenie hlavného hrdinu nominovaný
v tomto roku na Oscara.

Poetický dokument o vzniku Zeme
PRÍBEH MODREJ PLANÉTY (Francúzsko, Taliansko 2004)
Scenár a réžia: Claude Nuridsany, Marie Pérennou
Tento originálny a pozoruhodný dokument nám priblíži zázrak

stvorenia i vzájomnú spätosť všetkého živého na Zemi. Budeme
svedkami toho, ako sa z Planéty ohňa pomaly stáva Planéta mora a
uvidíme celý rad výjavov z ríše živej prírody, podporovaných vtipnou
hudbou, ktoré nás svojou jedinečnosťou celkom uchvátia. Autori sa
neusilovali natočiť klasický náučný dokument, ale snažili sa vytvoriť
dielo, v ktorom sa spája veda s poéziou, čo umožnilo jednoduchším
spôsobom objasniť zložité procesy i zákonitosti sveta, v ktorom žijeme. 

Príbeh muža so psím obojkom
UTRHNUTÝ Z REŤAZE (Francúzsko, Veľká Británia, USA 2005)
Réžia: Louis Leterrier, hrajú: Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins 
Telesní strážcovia už mali vo filmoch skutočne tie najrozmanitejšie

podoby, ale žiadny z nich nebol ako Danny (Jet Li). V okamihu, keď
mu jeho „pán” zloží obojok, začína bojovať s vervou pitbula.

Spočiatku typický akčný film sa začína meniť na komornú drámu v
momente, keď sa Danny zhodou náhod dostáva k slepému ladičovi
pianín (vynikajúci Morgan Freeman) a zrazu spoznáva, že život nie je
len zabíjanie, studená kobka či psie konzervy, ale i zmrzlina,
polievková lyžica či hra na klavíri. Fanúšikovia bojových scén si ale
tiež prídu na svoje. Budú si môcť labužnícky vychutnať niekoľko
jedinečných a excelentných choreografií (od tvorcov choreografií v
kultovom Matrixe), ktoré budú určite sledovať so zatajeným dychom. 

Pomáda na indický spôsob
MOJA VEĽKÁ INDICKÁ SVADBA (Veľká Británia, USA 2004)
Réžia: Gurinder Chadha, hrajú: Aishwarya Rai, Martin Henderson 
Režisérka filmu spojila známe dielo Jane Austenovej o búraní

spoločenských konvencií Pýcha a predsudok s netypickými prvkami –
tanečnou a hudobnou šou. Výsledkom je zábavný príbeh o hľadaní
lásky, plný humoru, veľkolepých tanečných scén, skvelej hudby,
romantiky a krásnych žien. Hlavnou atrakciou tohto roztancovaného
diela je nesporne predstaviteľka Lality Aishwarya Rai, niekdajšia Miss
World, ktorá nás upúta nielen svojím oslňujúcim zovňajškom, ale aj
sebaistou usmievavou charizmou. 

Hitchcockovský triler na palube lietadla 
NOČNÝ LET (USA 2005)
Réžia: Wes Craven, hrajú: Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian

Cox 
Režisér Wes Craven, známy predovšetkým svojimi tínedžerskými

horormi (Vreskot, Prekliatie), nám prináša sympatickú novinku,
napínavý triler, ktorého zápletku by sme mohli označiť ako variáciu
filmu Telefónna búdka na palube lietadla. Idylka z úvodnej časti filmu
sa končí v momente, keď príjemný mladý muž Jackson Ripper s
mrazivým úsmevom oznámi hlavnej hrdinke Lise, že ak okamžite
nezavolá na jedno konkrétne telefónne číslo, svojho otca nikdy viac
neuvidí. Čo robiť, keď z paluby lietadla niet kam ujsť, času niet nazvyš
a keď batérie mobilu dochádzajú vždy v tej najnevhodnejšej chvíli... 

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

Decembrové filmové hity v kine DANUBIUS, alebo čo by ste mali určite vidieť

Zmena programu vyhradená!!!
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R 874 3.27 Mužla(3.33) - Gbelce(3.40) - Strekov(3.51) - Pribeta(3.58) - Dvory nad Žitavou(4.04) - Nové Zámky(4.11) - 
Ša a(4.36) - Galanta(4.45) - Sládkovi ovo(4.51) - Senec(5.01) - BRATISLAVA HL.ST.(5.22) SLÁDKOVI , V úseku Štúrovo - Nové Zámky  Ide v a bez rýchl. príplatku

Os 5901 4.09 ata(4.33) - Pohronský Ruskov(4.42) - Želiezovce(4.53) - Tekovský Hrádok(5.19) - LEVICE(5.29)
R 872 5.00 Nové Zámky(5.30) - Ša a(5.52) - Galanta(6.00) - Senec(6.16) - BRATISLAVA HL.ST.(6.36)
Os 2117 5.40 Szob MÁV(5.52) - BUDAPEST-NYUGATI PU. MÁV(7.03)
Os 5903 5.42 ata(6.06) - Pohronský Ruskov(6.10) - Želiezovce(6.20) - - Tekovský Hrádok(6.39) - LEVICE(6.49) ide v

R 870 5.46 Mužla(5.52) - Gbelce(5.59) - Strekov(6.10) - Pribeta(6.17) - Dvory nad Žitavou(6.23) - Nové Zámky(6.30) - 
Ša a(6.56) - Galanta(7.04) - BRATISLAVA HL.ST.(7.40) ZÁM AN, V úseku Štúrovo - Nové Zámky  Ide v a bez rýchl. príplatku

Os 5905 6.39 ata(7.03) - Pohronský Ruskov(7.18) - Želiezovce(7.28) - Tekovský Hrádok(7.54) - LEVICE(8.05)
Os 2120 6.46 Mužla(6.52) - Gbelce(6.59) - Strekov(7.10) - Pribeta(7.17) - Dvory nad Žitavou(7.23) - NOVÉ ZÁMKY(7.30) 1. a 2. trieda
Os 2147 7.00 Szob MÁV(7.14) - BUDAPEST-NYUGATI PU. MÁV(8.23)

174 7.56 Nové Zámky(8.21) - Bratislava hl.st.(9.15)- Brno hl.n.(10.48) - Pardubice(12.25) - PRAHA-HOL.(13.25), Berlin 
Z.(18,31) - Hamburg A.20,59 ; ;

Os 2107 9.00 Szob MÁV(9.14) - BUDAPEST-NYUGATI PU. MÁV(10.22)
R 232 9.08 Nové Zámky(9.34) - Ša a(9.56) - Galanta(10.04) - Bratislava hl.st.(10.40) -  Kúty(11.28) - B ECLAV(11.52) SVATOPLUK, R
Os 2122 10.17 Mužla(10.23) - Strekov(10.41) - Pribeta(10.48) - Dvory nad Žitavou(10.54) - NOVÉ ZÁMKY(11.01)
Os 2135 10.30 Szob MÁV(10.42) - BUDAPEST-NYUGATI PU. MÁV(11.43) 1. a 2. trieda

170 11.56 Nové Zámky(12.21) - Bratislava hl.st.(13.15) - Kúty(13.56) - Brno hl.n.(14.48) - Pardubice(16.25) - PRAHA-
HOL.(17.25) - Berlin Zoo (22,31) HUNGÁRIA,  D H I 

Os 4256 12.42 Mužla(12.49) - Strekov(13.09) - Pribeta(13.18) - Dvory nad Žitavou(13.25) - NOVÉ ZÁMKY(13.32)
279 13.15 BUDAPEST-KELETI PU.(14.22) Jaroslav HAŠEK,  D H I 

Os 5907 13.25 ata(13.51) - Pohronský Ruskov(13.57) - Želiezovce(14.07) - Tekovský Hrádok(14.24) - LEVICE(14.34)
R 230 14.04 Nové Zámky(14.30) - Ša a(14.52) - Galanta(15.00) - BA hl.st.(15.36) -Kúty(16.23) - BRNO HL.N.(17.22) RASTISLAV, R P  
Os 4258 14.36 Mužla(14.42) - Strekov(15.00) - Pribeta(15.07) - Dvory nad Žitavou(15.13) - NOVÉ ZÁMKY(15.20)  4258  Štúrovo - Bratislava hl.st. v
Os 5909 15.21 ata(15.44) - Pohronský Ruskov(15.48) - Želiezovce(15.58) - Tekovský Hrádok(16.14) - LEVICE(16.24) Ide v f a s
Os 2134 15.23 Mužla(15.29)- Strekov(15.47) - Pribeta(15.54) - Dvory nad Žitavou(16.00) - NOVÉ ZÁMKY(16.07) 1. a 2. trieda
Os 2133 15.28 Szob MÁV(15.40) - BUDAPEST-NYUGATI PU. MÁV(16.43)

278 15.48 Nové Zámky(16.13) - Galanta(16.39) - Bratislava hl.st.(17.10) - Malacky(17.41) - Kúty(17.56) - Brno hl.n.(18.48) - 
Pardubice(20.25) - PRAHA HL.N.(21.28) Jaroslav HAŠEK,  D H I 

Os 4262 16.46 Mužla(16.52)- Strekov(17.10) - Pribeta(17.17) - Dvory nad Žitavou(17.23) - NOVÉ ZÁMKY(17.30)
Os 5921 17.11 ata(17.36) - Pastovce(17.53) - Ipe ský Sokolec(18.03) - Šahy(18.20) - DUDINCE(18.42) ide v  a 22.XII., 5.I., 12.IV., 14.IX., 16.XI., nejde 23.XII., 6.I., 14.IV., 15.IX., 17.XI.

Os 5911 1.71 ata(17.36) - Pohronský Ruskov(17.45) - Želiezovce(17.54) - Tekovský Hrádok(18.10) - LEVICE(18.20) Štúrovo- ata nejde v  a 22.XII., 5.I., 12.IV., 14.IX., 16.XI., ide 23.XII., 6.I., 14.IV., 
15.IX. 17.XI.

R 234 18.08 Nové Zámky(18.34) - Galanta(19.04) - Bratislava hl.st.(19.40) - Kúty(20.28) - BRNO HL.N.(21.30) AMICUS, R
171 18.15 BUDAPEST-KELETI PU.(19.22) HUNGÁRIA,  D H I 

Os 2126 18.33 Mužla(18.39) - Strekov(18.57) - Pribeta(19.04) - Dvory nad Žitavou(19.10) - NOVÉ ZÁMKY(19.17)
Os 5913 18.53 ata(19.19) - Pohronský Ruskov(19.26) - Želiezovce(19.36) - Tekovský Hrádok(19.52) - LEVICE(20.02)
Os 2121 19.36 Szob MÁV(19.49) - BUDAPEST-NYUGATI PU. MÁV(21.07) 1. a 2. trieda
Os 2118 20.14  Gbelce(20.27) - Strekov(20.38) - Pribeta(20.45) - Dvory nad Žitavou(20.51) - NOVÉ ZÁMKY(20.58)

R 376 20.44 Nové Zámky(21.10) - Ša a(21.32) - Galanta(21.40) - Bratislava hl.st.(22.16) - Kúty(23.16) - Brno hl.n.(0.16) - 
Pardubice(2.37) - Praha hl.n.(3.47) - Plze  hl.n.(5.56) - FRANT. LÁZN (7.58)

DEVÍN Štúrovo-Bratislava hl.st. ide v  a 26.XII., 17.IV., 1.,8.V., nejde 25.XII., 
16.,30.IV., 7.V.;   R

175 22.15 BUDAPEST-KELETI PU.(23.22) ; ;

Os 2117 5.30 NOVÉ ZÁMKY(4.47)

Os 5900 5.36 LEVICE(4.30) - ata(5.11)

Os 2147 6.30 NOVÉ ZÁMKY(5.47)

Os 2120 6.36 BUDAPEST NY. PU. (5.00) 1. a 2. trieda
Os 4255 7.30 NOVÉ ZÁMKY(6.40)
Os 5910 7.31 ŽELIEZOVCE(6.53) - ata(7.07) ide v , nejde 27.-31.XII., 20.-24.II., 3.VII.-31.VIII.

174 7.53 BUDAPEST-KELETI PU.(6.50) ; ;
Os 5902 8.17 LEVICE(7.06) - ata(7.51)
R 235 8.48 BRNO HL.N.(5.15) - Kúty(6.20) - BA hl.st.(7.16) -Galanta(7.51) - Ša a(8.00) - N. Zámky(8.21) AMICUS, R
Os 2122 10.07 BUDAPEST NY. PU. (8.55)
Os 2135 10.20 NOVÉ ZÁMKY(9.37)
R 231 10.48 BRNO HL.N.(7.18) - Kúty(8.20) - BA hl.st.(9.16) - Galanta(9.51) - Ša a(10.00) - N.Zámky(10.21) RASTISLAV, R P  

170 11.53 BUDAPEST-KELETI PU.(10.50) HUNGÁRIA, D H I 
Os 5920 12.03 LEVICE(10.58) - ata(11.39) Levice-Štúrovo ide od 1.VI. do 31.VIII.
Os 4207 12.30 BRATISLAVA HL.ST.(10.06) - Nové Zámky(11.47) Ide v , nejde 27.-31.XII.,20.-24.II.,3.VII.-31.VIII.

279 13.09 PRAHA HL.N.(7.37) -Brno hl.n.(10.17) - Kúty(11.11) - BA hl.st.(11.51) - Nové Zámky(12.43) Jaroslav HAŠEK,  D H I 
Os 2134 15.07 BUDAPEST NY. PU. (13.55) 1. a 2. trieda
Os 2133 15.16 NOVÉ ZÁMKY(14.33)

278 15.36 BUDAPEST KELETI PU.(14.30) Jaroslav HAŠEK,  D H I 
Os 5904 16.16 LEVICE(15.00) - ata(15.51)
Os 4211 16.30 BRATISLAVA HL.ST.(13.54) - Nové Zámky(15.47)
R 871 17.08 BRATISLAVA HL.ST.(15.16) - Galanta(15.51) - N. Zámky(16.25) - Pribeta(16.37) ZÁM AN Ide v , V úseku Nové Zámky - Štúrovo bez rýchl. príplatku
Os 2106 17.33 BUDAPEST NY. PU. (16.15) D H I 
R 873 17.52 BRATISLAVA HL.ST.(16.16) - Galanta(16.51) - Ša a(17.00) - N. Zámky(17.21) - Strekov(17.34) ŠTÚROV AN, 2.
Os 5922 18.04 DUDINCE(16.32) - Šahy(16.54) - Ipe ský Sokolec(17.10) - Pastovce(17.20) - ata(17.39) ide v a 26.XII., 17.,18.IV., 1.,8.V., nejde 25.XII., 16.,30.IV., 7.V.
Os 5906 18.04 LEVICE(16.58) - ata(17.39) ata-Štúrovo nejde v a 26.XII., 17.,18.IV., 1.,8.V., ide 25.XII., 16.,30.IV., 7.V.

171 18.09 BERLIN ZOOGARTEN(17.26) - Praha-Holešovice(12.40) -  Brno hl.n.(15.17) - Kúty(16.11) - Bratislava 
hl.st.(16.50) - Nové Zámky(17.43) HUNGÁRIA,  D H I 

Os 2126 18.16 BUDAPEST NY. PU. (16.55)
Os 2121 19.26 NOVÉ ZÁMKY(18.43) 1. a 2. trieda
Os 5908 19.53 LEVICE(18.38) - ata(19.27)
Os 2118 20.04 BUDAPEST-NY. PU. (18.55)
Os 4269 20.34 NOVÉ ZÁMKY(19.51)
R 233 20.48 B ECLAV(17.54)- Bratislava hl.st.(19.16) - Galanta(19.51) - Ša a(20.00) - N.Zámky(20.21) SVATOPLUK, R

175 22.09 HAMBURG ALTONA(9.14) - Praha-Holešovice(16.40) - Brno hl.n.(19.17) - Kúty(20.11) - Bratislava 
hl.st.(20.50) - Nové Zámky(21.43)  D H I 

Os 4225 23.20 BRATISLAVA HL.ST.(20.54) - Nové Zámky(22.37) Nové Zámky-Štúrovo ide - a , nejde 25.XII., 6.I., 14.,16.,30.IV., 7.V., 

Pondelok r - ide v pracovné dni
Utorok I - vlak ne aká na žiadne prípoje
Streda H - Reštaura ný voze
Štvrtok P -  Voze  na prepravu invalidov
Piatok D - Voze  pre cestujúcich s de mi do 10 rokov
Sobota R - K cestovnému lístku možno zakúpi  miestenku
Nede a Vlak vezie priame vozne
Sviatok  Pojazdná úschov a batožín

RP rýchlikový príplatok

ODCHODY VLAKOV ZO ŽST ŠTÚROVO

PRÍCHODY VLAKOV DO ŠT ŠTÚROVO
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• Darujem šteňatá vhodné do rodinných domov. Házőrző kiskutyákat

ajándékozok. 0905/241 119.

• Eladó emeletes ágy: 5.000.- Sk, sarok ülőgarnitúra: 5.000 Sk. 0905/241 119.

• Gyors kölcsönintézés 15.000 Sk-tól – 5.000 000 Sk-ig. Tel.: 0905/571 266.

• Régi hálószobabútor, vitrin eladó. 0915/723 003.

• Popcorn – minden alkalomra – na každú príležitosť. 0908/135 770.

• Esztergomi munkahelyre fiatal asztalost keresek. Tel.: 0036/30/3184355.

• Predám stavebný pozemok v Náne 4,4 á so starším obývateľným rodinným

domom. Tichá lokalita, všetky inžinierske siete v blízkosti pozemku. Cena

dohodou. Tel: 0905/542 329.

• Bérbe adok kétszobás lakást a Diófa utcában. Dám do prenájmu dvojizbový

byt na Orechovej ulici. Tel.: 0907/726 880.

• Vymením prerobený dvojizbový byt za trojizbový. Tel.: 0905/127 896.

• Vymením rodinný dom v Brutoch za garzónku alebo 1-izbový byt v Štúrove.

Cena dohodou. Tel.: 0905/127 896.

• Eladók válendák, kettes szekrények, ülőgarnitúra, ebédlőbútor, konyhasarok

asztallal és Zanussi kombinált hütőszekrény. Ár megegyezés szerint.

0908/549368.

• Predám váľandy, dvojité skrine, sedaciu súpravu, jedálenský nábytok,

kuchynský kút so stolom a kombinovanú chladničku Zanussi. Cena dohodou.

Tel: 0908/549368.

TERVEZŐMÉRNÖK

Esztergomi Kft. keres azonnali belépéssel tervezőmérnököt. 

Feladat: Új termékek tervezése, fejlesztése, tesztelése; gyártási

dokumentációk készítése, régi termékek továbbfejlesztése; projektek

tervezési munkálatainak bonyolítása, ehhez szükséges műszaki rajzok

készítése; piacfigyelés.

Elvárás: Gépészmérnöki végzettség, AutoCad, CorelDraw, MS Office

programok ismerete, precizitás, nagyfokú önállóság, angol vagy német

nyelv tárgyalóképes ismerete.

Versenyképes, havi fix jövedelem. Fényképes, magyar nyelvű szakmai

önéletrajzokat várunk. E-mail: tivikft@tivi.hu, Tel./Fax:: 33/512-550,

33/512-551.

ÉRTÉKESÍTÉSI MANAGER

Esztergomi Kft. agilis, józan gondolkodású munkatársat keres

értékesítési manager munkakör betöltésére, perfekt szlovák

nyelvismerettel.

Feladat: A cég által gyártott termékek értékesítése, meglévő

ügyfelekkel kapcsolattartás, kapcsolatfejlesztés, árajánlatok,

szerződések, kalkulációk elkészítése, piacfigyelés.

Elvárás: Villamosmérnöki diploma, értékesítési tapasztat, önállóság,

utazási hajlandóság, jó tárgyalókészség, MS Office felhasználói szintű

ismerete, „B” kategóriás jogosítvány.

Versenyképes, teljesítményarányos jövedelem, kiemelt jutalék.

Fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzokat a fenti címre várjuk.

Jöhet a tél!
– neoprene melles csizmák

– bélelt csizmák
– thermoruhák, kesztyűk, zoknik

Shimano 2006 modellek már kaphatók!

Karácsonyi akció!
Botok, orsók 10% – 30% árkedvezménnyel!

Kedvenceikről se feledkezzenek meg!
Kutya- és macskatápok, játékok, kozmetikumok nagy

választékban

Kreatív kézműves kellékek:
– szalvétatechnika, üvegfestés, matricafestés
– gyöngyfűzés, gipsz, gyertya, szappanöntés

Rybárske, chovateľské

a umelecko-remeselnícke potreby

Horgász, kisállattenyésztő

és kreatív-kézműves kellékek

Hlavná 50, Štúrovo

Fő utca 50, Párkány

TWISTER
Tel/Fax: 00-36-7523143,

0911-880 858, 0908-759 854

KKKKeeee llll llll eeeemmmmeeeessss ,,,,     mmmmeeeegggghhhhiiii tttt tttt     kkkkaaaarrrrááááccccssssoooonnnnyyyy tttt     kkkk íííí vvvváááánnnnuuuunnnnkkkk     
mmmmiiiinnnnddddeeeennnn    kkkkeeeeddddvvvveeeessss     vvvváááássssáááárrrr llllóóóónnnnkkkknnnnaaaakkkk!!!!
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Ingyenes regisztráció Registrácia zdarma
Ajándék Darček
Kis mintacsomag Malý vzorkový balíček

TTTTAAAAXXXXIIII
Q U I C K

NNOONN  SSTTOOPP

0000999900008888     777755559999     111166666666

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.

Prijímam objednávky na rok 2006 –
garantované ceny z roku 2005.

Fogadom a 2006-os megrendeléseket –
2005-ös garantált áron.

POČÍTAČOVÉ KURZY
Ak sa chcete naučiť pracovať v programoch Word,

Excel, PowerPoint, Outlook, alebo sa v nich zdoko-

naliť, 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

Vám praje veselé vianoce a

veľa šťastia v novom roku

Kellemes karácsonyt és boldog

új esztendőt kíván a

Predaj 
vianočných kaprov

od 19. decembra 
9,00 – 17,00

Széchenyiho 10

Karácsonyi pontyok
árusítása

december 19-től 
9,00 – 17,00

Széchenyi u. 10

Krbové vložky – slovenské, francúzske, belgické

– s pripojením na ÚK

– s pripojením na teplovzdušné rozvody

Krbové kachle Kachle na pevné palivo

Klasické sporáky Keramické sporáky

Keramické kachle Drevené brikety

Novinka!
Plynové krbové kachle 6-11 kW

SSSSppppooookkkkoooo jjjjnnnnéééé     pppprrrreeeežžžž iiii tttt iiii eeee     vvvv iiii aaaannnnooooččččnnnnýýýýcccchhhh     ssssvvvv iiii aaaa tttt kkkkoooovvvv     

pppprrrr iiii     nnnnaaaašššš iiii cccchhhh     kkkkrrrrbbbboooocccchhhh     pppprrrraaaa jjjjúúúú     EEEEKKKKOOOO----KKKKRRRRBBBBYYYY
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Prijmeme

vyučenú

kuchárku

INTERNET-BAR

KORMOŠ

0905/513 732

ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

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

MŰANYAG ABLAKOK,

AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

Predám zabehnutý bufet 
v TK Vadaš so zariadením. 

Tel.: 0905/150 766

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

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

Műhely: Tó sor 665

946 34 Bátorkeszi 

Tel: 035/779 74 47

Tel: 035/779 74 47

Pracujete a nemáte v čom,
My vám pomôžeme v tom!

Výroba pracovných odevov a 
zabezpečenie pracovnej obuvy

Lipová č. 8, Štúrovo
Tel: 0907/753 420, 0905/491 379

Pondelok – Piatok 7.30 – 16.00 

FIRMA TESZÁR

KS REALITY
Máte už kde bývať? Postaráme sa o Vás!
KS REALITY, realitná kancelária, Nánanská č. 22, Štúrovo

Tel: 036 753 4180, 0905 388 663

Z našej ponuky:

Garzonka v Štúrove, úžitková plocha 23,7 m2.
Cena: 580 000.- Sk

Ľubá: RD, 2+1 izieb, plocha poz.: 1518 m2

Cena: 119 000.- Sk

Štúrovo: poschodový RD, počet izieb: 4+1, cena dohodou.

Gbelce: 2 RD na 1 poz. 1884 m2, 4+2 izieb.
Cena dohodou.

Obráťte sa na nás!
Ostatné ponuky na www.ksreality.sk

Predáme 14-árový stavebný pozemok 

v centre Štúrova, v blízkosti kúpaliska

Vadaš. Všetky IS. Tel.: 0905/456494. 
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Hlavná 43

Fő utca 43

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

KKoommeennsskkééhhoo  2222,,  

994433  0011  ŠŠttúúrroovvoo,,  

tteell..::  003366//  775522  2200  8800

ŽŽEELLEEZZIIAARRSSTTVVOO
VVAASSKKEERREESSKKEEDDÉÉSS

VVVVeeeesssseeee llll éééé     vvvv iiiiaaaannnnoooocccceeee !!!!

BBBBoooollllddddoooogggg     kkkkaaaarrrrááááccccssssoooonnnnyyyytttt !!!!

AKCIA! – AKCIÓ!

Minden STIHL típusú láncfűrészre 

1.000.- Sk árengedmény!

Na všetky typy motorových reťazových píl 

zn. STIHL 1.000.- Sk zľava!

KKeezzddjjee  nnáálluunnkk  aa  kkaarrááccssoonnyyii  bbeevváássáárrlláásstt,,
mmeerrtt  ttőőllüünnkk  nneemmccssaakk  aajjáánnddéékkoozzhhaatt,,  

ddee  mmii  iiss  mmeeggaajjáánnddéékkoozzzzuukk  ÖÖnntt!!

Vianočné nákupy začnite u nás! Darujte

od nás, lebo aj my Vás obdarujeme!

TV PHILIPS 72 cm REALFLAT

1111 3333 .... 4444 9999 9999 .... ----

+ darček DVP 520

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

– 10% z každého typu bicykla

AKCIA! 
AKCIA! 

PPoosseezzóónnnnyy  vvýýpprreeddaajj

SSzzeezzoonnvvééggii  kkiiáárruussííttááss!!

– kolieskové korčule – široký výber!

Zimný tovar už v ponuke!

– hokejky, sane, korčule

– funkčné prádlo 
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Naše

výkupne Vás

okrem Štúrova

čakajú na nasledov-

ných miestach:

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

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

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

PP LLAATTÍÍMMEE VV HHOOTTOOVVOOSSTTII!!!! !!

VVÝÝKKUUPP  DDRRUUHHOOTTNNÝÝCCHH  SSUURROOVVÍÍNN  ––  ZZEELLKKOOVV

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

Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

Vykupujeme:
meď 70–100 Sk

hliník 28–56 Sk

nerez 22–30 Sk

oceľový šrot

mosadz 32–65 Sk

bronz 50–90 Sk

COCHER ELEKTRO

Na území bývalého Mliekospol-u – A volt tejgyár udvarában

TTeell ::   00991155//003388445566

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

Otváracia doba:
Pondelok-Piatok: 8.00-16.00
Sobota: 8.00-12.00

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

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

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

BRASA konz. 1160 gr 38.-
BRASA Adult gran. 15 kg 515.-
BRASA Extra gran. 15 kg 565.- 
BRASA Junior gran. 15 kg (+ darček – ajándék) 599.-
BRASA T.C. High Perf. 15 kg+3kg gratis 899.-
Kŕmne cestoviny biele (csigatészta) 5 kg 80.-
Sušené mäso (szárított hús) 5 kg 90.-
ROYAL Canin Mini Junior 8,5 kg+2 kg gratis 1415.-
ROYAL Canin Medium Junior 15 kg+4 kg gratis 1913.-
ROYAL Canin Maxi Junior 15 kg+4 kg gratis 1999.-
CICAMIX 2 kg 89.-

Kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt 
kívánunk kedves vásárlóinknak!

Prajeme veselé vianoce a veľa šťastia 
v novom roku našim zákazníkom!

Podľa
burzových cien

Pozor! – Figyelem!
Ha Ön december folyamán legalább 1000.-1000.- korona értékben vásárol nálunk,

törzsvásárlói kártya illeti meg, amelynek birtokában 

5%5%-os árkedvezményt kap valamennyi termékünkre!

Keď v priebehu decembra nakúpite u nás tovar minimálne 
za 1000.-1000.- Sk, stanete sa držiteľom zákazníckej karty, ktorá Vás oprávňuje 

na 5%5% zľavu na všetky naše produkty!

– megapixelový fotoaparát

s 6x digitálnym zoomom a

možnosťou snímania na

šírku displeja 

s 262 144 farbami

– Video streaming a

nahrávanie 

(v dĺžke až 1 hodiny)

– Visual Radio

– prehrávač médií so

stereuzvukom a

vyzváňacími tónami 

MP3 a AAC

– posielanie audionahrávok

Nokia Xpress

– funkcia Push to talk

VViiaannooččnnáá  nnoovviinnkkaa!!

KKaarrááccssoonnyyii  úújjddoonnssáágg!!

6111


