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Olyan világban élünk...

Žijeme vo svete...

Elmúlt a karácsony, adakoztunk, pihentünk, s reméljük szép
új év köszönt ránk. Ha az év végén volt kis időnk a számvetésre, elgondolkodhattunk életünk folyásán, értékeinken, örömeinken, csalódásainkon. Vagy elgondolkodhatunk a következő
sorokon, amelyeket egy hajléktalanokat támogató lapból ollóztuk és továbbadju, mert úgy hisszük érdemes és elgondolkodtató.

Vianoce sú za nami, darovali sme, oddychovali sme a veríme, že je pred nami pekný rok. Keď sme na konci roka mali
trochu času na meditáciu o sebe, mohli sme sa zamyslieť nad
chodom nášho života, nad našimi hodnotami, radosťami, sklamaniami. Alebo môžeme sa zamyslieť nad nasledujúcimi riadkami, ktoré sme našli v novinách podporujúcich bezdomovcov. Sú hodné pre zamyslenie.

„Korunk paradoxona, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk. Szélesebb az autópályánk, de szűkebb
a látókörünk. Többet költünk, mégis kevesebbünk van, többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a házaink, de kisebb a családunk, több a kényelmünk, de kevesebb az időnk.
Több képzettséggel, de kevesebb értelemmel, több tudással, de
kevesebb belátással rendelkezünk. Több a szakértőnk, mégis több
a problémánk, több gyógyszerünk van, de kevesebb az egészségünk. Túl sokat iszunk, túl sokat dohányzunk, túl meggondolatlanul költekezünk. Túl keveset nevetünk, túl gyorsan vezetünk,
túlzottan dühbe gurulunk, túl sokáig fennmaradunk, túl fáradtan
kelünk, túl keveset olvasunk, túl sokat tévézünk. Megsokszoroztuk a javainkat, de csökkentettük az értékünket. Túl sokat beszélünk, túl ritkán szeretünk, és túl gyorsan gyűlölünk. Tudjuk, mi a
jólét, de azt nem, hogy mi a jó lét. Éveket adunk az élethez, nem
pedig életet az éveknek. Eljutottunk a Holdig és vissza, de nehezen megyünk át az út túloldalára azért, hogy új szomszéddal találkozzunk. Meghódítottuk a világűrt, de a belsőnket nem. Nagyobb dolgokat teszünk, nem pedig jobb dolgokat. Megtisztítottuk a levegőt, de beszennyeztük a Földet. Meghódítottuk az atomot, de az előítéletet, azt nem. Többet írunk, de kevesebbet tanulunk. Több tervet szövünk, de kevesebbet teljesítünk. Megtanultunk rohanni, de várni nem. Több komputert gyártunk, hogy
több információt tároljunk, mégis egyre kevesebbet kommunikálunk. Ez a gyors étkezés és a lassú emésztés kora, a nagy emberek
és a kis jellemek, a kiemelkedő hasznok és a sekélyes kapcsolatok
időszaka. A kétkeresős jövedelmek, ám gyakoribb válások, a tetszetősebb lakások, de szétesett otthonok korszaka. A villámutazások, az eldobható pelenkák, az egyszer használatos erkölcsök, az
egy éjszakás tartózkodások korszaka és a tablettáké, melyek mindenre jók: felvidítanak, lenyugtatnak, ölnek. Olyan idő ez, amikor sok van a kirakatban, de kevés a raktárban. Az élet nem azzal
mérhető, milyen sokáig lélegzünk, hanem azokkal a pillanatokkal, amelyektől elakad a lélegzetünk.”

„Paradoxom našej doby je, že naše budovy sú stále vyššie, ale
naša nátura stále malichernejšia. Máme stále širšie diaľnice, ale
stále užší pohľad. Viac míňame, predsa máme menej, viac kupujeme, ale máme z toho menej pôžitku. Naše domy sú väčšie,
no naša rodina stále menšia, máme viac pohody, ale menej času. Disponujeme väčšou vzdelanosťou, ale menšou múdrosťou,
máme viac vedomostí, ale menej porozumenia. Máme viac expertov, no stále viac problémov, máme viac liekov, ale menej
zdravia.
Pijeme a fajčíme príliš veľa, rozhadzujeme peniaze príliš nerozvážne. Veľmi málo sa smejeme, veľmi rýchlo jazdíme, príliš
sa vieme nahnevať, príliš dlho sme hore, príliš unavení vstávame, príliš málo čítame, príliš veľa sa pozeráme na televízor.
Rozmnožili sme svoje statky, ale sme znížili vlastnú hodnotu.
Príliš veľa hovoríme, príliš málo milujeme, a veľmi rýchlo nenávidíme. Vieme čo je blahobyt, ale nevieme čo je blažené bytie.
Pridávame roky životu, nie však život našim rokom. Dostali
sme sa na mesiac a späť, ale ťažko prejdeme na druhú stranu
ulice, aby sme sa stretli s novým susedom. Dobyli sme vesmír,
ale vlastné vnútro nie. Robíme väčšie veci, nie však lepšie. Očistili sme ovzdušie, ale zamorili sme Zem. Dobyli sme atóm, no
predsudky nie. Viac píšeme, ale menej sa učíme. Viac plánujeme, ale menej plníme. Naučili sme sa naháňať, ale čakať nie.
Vyrábame viac počítačov, aby sme uchovávali viac informácií,
no komunikujeme stále menej. Je to obdobie rýchleho stravovania a pomalého trávenia, veľkých ľudí a malých charakterov,
obrovských ziskov a plytkých partnerstiev. Doba dvoch zárobkov, ale častejších rozvodov, komfortnejších bytov a rozpadnutých domovov. Doba rýchleho cestovania, jednorázových plienok, raz použetelnej morálky, pobytov na jednu noc, a piluliek,
ktoré sú dobré na všetko: osviežia, ukľudnia, zabíjajú. Je to taký čas, keď je veľa vo výklade, ale málo na sklade. Život nie je
merateľný tým, že dokedy dýchame, ale tými okamihmi, od
ktorých sa nám zatají dych.”

Himmler György

Juraj Himmler

Boldog új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak!
Prajeme veľa šťastia v novom roku našim milým čitateľom!
ROLETY

SIEŤKY PROTI HMYZU

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

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

ČALÚNENIE DVERÍ

ŽALÚZIE
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Vasúttörténeti kiállítás
A Párkányon áthaladó vasút megnyitásának 155. évfordulója alkalmából november 30-án érdekes vasúttörténeti kiállítás nyílt a Városi Múzeumban. A kiállított tárgyak zömét a
budapesti Közlekedési Múzeum és a pozsonyi Közlekedési
Múzeum bocsátotta a szervezők rendelkezésére. A kiállítást
Halasi Tibor, a művelődési központ igazgatója nyitotta meg.
A 155 év gazdag vasúttörténetéről Horváth Tibor, a párkányi vasútállomás elöljárója, valamint Juhász Gyula, a múzeum igazgatója beszélt. A korabeli Magyarország első, Budapest és Vác közötti 33 kilométeres szakaszán 1946. július
15-én indult útjára az első két belga gyártmányú gőzmozdony a „Buda” és „Pesth”, amelyek egy korabeli rajzon megtekinthetők. A tárlaton számos vasúttörténeti relikviával találkozhat az ember. Többek között kiállításra került gróf
Széchenyi Istvánnak a magyarországi vasúthálózat fejlesztésére kidolgozott tervezete. Vasutas egyenruhák, fényképek,
kezdetleges jelzőlámpák, telegráf, pályakezelő sárgaréz duplakürtje és egyéb vasutas kellékek teszik érzékletessé a kiállítást, amely 2006. február végéig látogatható.
-O-

2005-ben ünnepeljük a vasúttörténet egyik nevezetes évfordulóját – 155 éve kezdett üzemelni a Vác – Pozsony közötti vasútvonal, amely annak idején az első vasúti összeköttetést teremtette meg Pest és Bécs között. A vasútvonal nemcsak a két fővárost kötötte össze, hanem a Ferdinánd Császár Északi Vasút és az osztrák Északi Államvasút vonalán
keresztül a német vasúthálózathoz is csatlakozott, miután
1851-ben megnyílt a Prága – Drezda közötti vasútvonal. A
Pest és Bécs közötti vasútvonal építését a Magyar Középponti Vasút kezdte el a Duna bal partján, a Pest – Vác – Érsekújvár – Pozsony – Marchegg nyomvonalon. A kisajátítások
után az építési munkák 1844-ben kezdődtek a teljes vonal-

szakaszon. Elsőként a Pest – Vác közötti szakasz készült el,
amelyet 1846. július 15-én nyitottak meg. Másodikként a
Pozsony – Marchegg közötti szakaszt helyezték üzembe
1848. augusztus 20-án, amely csatlakozott a Ferdinánd Császár Északi Vasút vonalához, megteremtve Pozsony és Bécs
között a vasúti kapcsolatot. A Vác – Pozsony közötti szakasz
építési munkái 1846 és 1848 között folytak nagy erővel. Elkészült a földmunka jelentős része és a műtárgyak is előrehaladott állapotban voltak. 1848 végére Vác és Nagymaros
között a vágányok is elkészültek és anyagszállító vonatok is
közlekedtek. Az 1848 – 49-es szabadságharc eseményei lelassították az építési munkákat, sőt előfordultak kisebb mértékű rongálások is a félkész vasútpályán. 1849 decemberében feloszlott a Magyar Középponti Vasúttársaság, vonalait
a megkezdett szakaszokkal együtt az Osztrák Délkeleti Államvasút vette át és folytatta az építkezéseket. Mivel Vác és
Párkánynána között az építkezés meglehetősen gyorsan folytatódott, így 1850. október 15-én meg tudták nyitni ezt a
fontos, Dunakanyaron átívelő vonalszakaszt. A megnyitásról
beszámoló korabeli újságok megemlítik, hogy csak személyforgalomra nyitották meg a vonalat, a teherforgalmat a Pozsonyig terjedő szakasz teljes megnyitása után fogják bevezetni. Ennek valószínű oka az lehetett, hogy az áruforgalmi
létesítmények, raktárak, mellékvágányok nem készültek el
addigra. A Párkánynána – Pozsony közötti szakaszt 1850.
december 15-én adták át ünnepélyesen és másnap, december
16-án útjára indult az első menetrend szerinti személyvonat
Pest és Bécs között. A vonal teljes körű forgalomba helyezése azonban – a teherforgalom megindításával együtt – csak
1851. április 6-án történt. A Vác – Pozsony közötti szakasz
179 km hosszban eredetileg egyvágányú vasútvonalként
épült ki a Duna bal partján nagyrészt síkvidéki jellegű pályaként. A vasútvonal egyik legérdekesebb része a Vác –
Párkánynána közötti 44 km hosszú szakasz, amely többnyire
közvetlenül a Duna partján halad, sűrűn szabdalva műtárgyakkal. Az állomásépületeket egységes tervek alapján építették klasszicista stílusban. A váci, pozsonyi és a párkányi
indóház épületei ma is állnak meg. A Pest – Pozsony közötti vasútvonal a szárnyvonalakkal együtt 1855-től 1891-ig az
Osztrák Államvasút-társaság részeként üzemelt, melyet Baross Gábor miniszter államosított 1892-ben. A pálya két
ikervágányát még az Osztrák Államvasút-társaság kezdte
meg, de már a MÁV fejezte be. A Vác – Párkány – Pozsony
vasútvonal ma is jelentős szerepet játszik a magyar és a szlovák vasút jelenlegi hálózatában. Az Észak- és Nyugat-Európába irányuló vasúti forgalom jelentős része ezen a vonalszakaszon bonyolódik le immár 155 éve.
Juhász Gyula

Térfigyelő-rendszer a városközpontban
Még az ünnepek előtt elkészült a párkányi korzó két kamerával működő számítógépes térfigyelő rendszere. A csaknem
egymillió korona értékű beruházás remélhetőleg elriasztja a
vandál rongálókat, és elejét veszi itt az esetleges bűncselekményeknek, kihágásoknak.
A sétálóutca kivitelezése során még nyáron lefektették a
mintegy 240 ezer korona ráfordítást igénylő kamerás térfigyelő rendszer kábeleit is. A mintegy 970 ezer korona összértékű
monitorrendszer teljes kivitelezését 2006-ra tervezte a városvezetés, amelyre talán állami támogatást is lehetett volna szerezni. A beruházást viszont meggyorsították a Fő utcán elkövetett
rongálások. Még a korzó átadása előtt ismeretlen tettesek tönkretettek egy világítótestet, közvetlenül az átadás után pedig padokat, közlekedési táblákat és virágágyakat rongáltak meg,

aminek kapcsán már a diszkónak a városközpontból való kitiltása is felmerült. A városvezetés ezért úgy döntött, hogy még
idén üzembe helyezi a monitorrendszert. A Fő utcán felszerelt
két kamerát – amely bizonyos szögben mozogva folyamatosan
pásztázza a sétálóutcát – egy számítógépes hálózat segítségével
rákötik a korzón található üzletek és bankok biztonsági rendszerére. Bármely üzlet vagy bank biztonsági rendszerének riasztása esetén a két kamera az adott épületre irányul és a biztonsági rendszer kikapcsolásáig, folyamatosan rögzíti a helyszínt.
A városi rendőrök a rendőrőrsön elhelyezett monitor segítségével figyelhetik a korzón történtetek. A számítógép segítségével
olyannyira kinagyítható egy-egy kép, hogy a vizsgálódó rendőr
számára például egy autó rendszámtáblája is leolvasható lesz.
-O-
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Výstava z histórie železnice
Z príležitosti 155. výročia výstavby železnice cez Parkan bola 30. novembra otvorená zaujímavá výstava
z histórie železníc v mestskom múzeu. Exponáty výstavy
poskytli múzeá dopravy z Budapešti a Bratislavy. Výstavu otvoril Tibor Halasi, riaditeľ mestského kultúrneho
strediska. O 155-ročnej bohatej minulosti železnice hovorili Tibor Horváth, prednosta železničnej stanice v Štúrove, resp. Július Juhász, riaditeľ múzea.
Prvé dve parné lokomotívy belgickej výroby – „Buda”
a „Pesth” – ktoré sa na svoju prvú cestu vydali 15. júla
1846 na 33 kilometrovej trati medzi Budapešťou a Vácom – je možné pozrieť si aj v rámci výstavy na dobovej
kresbe. Okrem toho sú tu vystavené medzi inými slávny
projekt grófa Istvána Széchenyiho na rozvoj uhorských
železníc. Železničiarske uniformy, mnohé fotografie, signalizačné lampy, telegraf, medená trúbka traťového dozorcu, a iné železničné pomôcky spestrujú túto nekaždodennú výstavu, ktorá je otvorená do konca februára.
-o- (Preklad: Ági)

V roku 1836 sa na rokovaní uhorského snemu po prvýkrát zazneli slová ductus ferreos – železnice. V tom období sa na moravskom poli pri Wagrame kládli prvé koľajnice parnej železnice a viedenský bankár Samuel Rotschild získal výhradné právo na výstavbu „parostrojnej”
Severnej dráhy cisára Ferdinanda, vedúcej z Viedne cez
Moravu do Haliča. Vznikol prvý uhorský železničný zákon s určením dvanástich dopravných ciest, ktoré by mali v Uhorsku vybudovať. Jedna z nich smerovala z Budapešti na hranice Moravy a prechádzala i dnešným územím Slovenska. po vydaní zákona – pre nedostatok kapitálu -však boli dokončené len dve trate: Bratislava – Sereď – Trnava a krátky úsek Centrálnej uhorskej železnice
(Viedeň – Bratislava – Budapešť) v časti Budapešť – Vác.
Podľa Palkovičovho kalendára už v roku 1839 žiadala
Bratislavská župa od kráľovského miestodržiteľa, „... aby
sa železná cesta z Presburgu do Wjedne co nejdřiw dělela”.
Posudzovali sa dve možnosti, nakoniec však vyhral ľavý breh Dunaja a železničná trať do Budapešti smerovala cez Bratislavu a Nové Zámky. Projektovaná dĺžka trate bola 70 míl, a podľa pôvodného rozpočtu mala stáť 10
miliónov zlatých. Stavba trate sa začala v roku 1844
a bolo na nej zamestnaných asi 9000 robotníkov. Od
marca 1850 ju začala riadiť štátna správa a zmenila ná-

zov na Cisársko-kráľovskú juhovýchodnú štátnu železnicu.
Celú trať z Viedne do Budapešti cez vtedajší ParkanNána odovzdali 16. decembra 1850, tak, že úsek Bratislava – Vác bol vybudovaný už pre možnosť budúceho
rozšírenia na dvojkoľajnú trať. Spočiatku na nej premávalo len niekoľko vlakov denne rýchlosťou najviac tridsať
kilometrov za hodinu. V roku 1850 odovzdali aj štúrovskú staničnú budovu. Medzinárodná doprava bola vtedy
slabá, stanica mala len niekoľko koľají a zamestnávala
približne 70 ľudí. V rokoch 1885-87 pribudlo spojenie na
sever do Čaty a Levíc, v polovici minulého storočia vybudovali druhú koľaj do Szobu. V roku 1963 znamenal
začiatok spoločnej práce slovenských a maďarských železničiarov, keď bola vybudovaná spoločná prechodová
stanica Štúrovo. Začiatkom roku 1969 prišiel do Štúrova
prvý vlak elektrickej trakcie z Bratislavy a koncom roku
1971 i z Budapešti. Najväčšie výkony dosahovala stanica
v 70 a 80-tych rokoch, kedy denne prechádzalo 30 párov
nákladových vlakov, dnes sú to tri páry. Dnes v dennom
cestovnom poriadku železničnej stanice na európskom
koridore č. IV. nájdeme 4 vlaky Eurocity, Intercity,
množstvo medzištátnych vnútroštátnych osobných vlakov a rýchlikov. Zaželajme Štúrovu a tejto trati návrat
k jej významu, aby sa dostala medzi základné európske
koridorové trate. Od tej doby u železníc nastali rôzne
zmeny železnice sa transformovali a rozdelili na tri dopravné spoločnosti, ktoré čaká privatizácia. Budúcnosť
ukáže, čo táto zmena prinesie a musíme len veriť, že železničná stanica Štúrovo má budúcnosť istú.
Tibor Horváth

Monitorovací systém v prevádzke
Ešte pred sviatkami bol zriadený monitorovací systém
pešej zóny za pomoci dvoch kamier. Takmer jednomiliónová investícia pravdepodobne odradí vandalov, a predíde priestupkom, či trestným činom v centre mesta. Počas výstavby pešej zóny ešte v lete uložili káble v hodnote štvrť milióna korún, ako súčasť monitorovacieho systému. Systém v celkovej hodnote 970 tisíc korún vedenie mesta plánovalo zrealizovať v roku 2006, na čo sa
predpokladalo aj získavanie dotácie zo štátneho rozpočtu. Investíciu však urýchlili prípady vandalizmu. na pešej zóne. Ešte pred otvorením zóny neznámi páchatelia
zničili jednu lampu, a tesne po jej odovzdaní poškodili
lavice, dopravné značky a kvetináče. V súvislosti s tým
sa objavil aj návrh na vyhostenie diskoték z centra mes-

ta. Vedenie mesta sa preto rozhodlo, že ešte v tomto roku dá do prevádzky monitorovací systém. Dve kamery
nainštalované na Hlavnej ulici sa budú pohybovať v určitom uhle a priebežne sledovať dianie na ulici. Pomocou počítačovej siete budú napojené na bezpečnostný
systém obchodov a bánk nachádzajúcich sa na pešej zóne. Pri poplachu v niektorom obchode alebo banke, sa
tieto kamery nastavia na danú budovu a budú priebežne
zachytávať dianie na tomto mieste. Mestskí policajti sledujú dianie cez monitor na mestskej polícii. V prípade
potreby sa obraz dá zväčšiť do tej miery, aby bolo možné identifikovať napríklad aj ŠPZ vozidiel.
-of- (Preklad: Ági)
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Állami támogatással hat bérlakás épül Muzslán
Muzslán öt éve fogant meg az ötlet, hogy az önkormányzat vállalja fel bérlakások építését. Idén áprilisban végre
megkezdődhetett hat (négy 77 m2 és két 57 m2 alapterületű)
bérlakás építése, amelyeket a jövő év szeptemberében szeretnének átadni. A beruházásról Drapák Károlyt, Muzsla
polgármesterét kérdeztem1.
– Olyan véleménnyel is találkoztam, amely szerint állami
támogatással nem túl előnyös bérlakásokat építeni, mert a
hitel törlesztéséig nem kerülnek személyi tulajdonba és a
bérlőknek aránylag magas lakbért, kell havonta fizetniük?
– Ez így nem fedi teljesen a valóságot. Tény, hogy 30 évig
nem kerülnek magánkézbe és az alapterülettől függően
aránylag magas a lakbér, de véleményem szerint az önkormányzatoknak mindenképpen előnyös ilyen állami támogatás igénybevétele. Sőt, vétek ilyen lehetőséget kihasználatlanul hagyni! A mi esetünkben hozzávetőleg hárommillió korona ráfordítással felépítünk hat bérlakást, amelynek értéke
legalább tízmillió korona lesz. Ebben benne van a 18 áras
telek megvétele, a rajta lévő öreg épület lebontása és a
mintegy kétmillió korona értékű közművek kiépítése.
– Miből áll az állami támogatás?
– Egyrészt a lakásfejlesztési alapból egyszázalékos kamatú
hitelt lehet felvenni az épület költségének 70 százalékára,
másrészt térítésmentes állami támogatást lehet kapni a költségek 30 százalékának fedezésére. A mi esetünkben ez a 30
százalék hozzávetőleg 2,5 millió korona.
– Csupán a második nekifutásra sikerült elintézni az állami támogatást...?
– 2001-ben készültek el a tervek, de a következő évben
nem kaptuk meg az állami támogatást. Eredetileg favázas

szerkezetű épületben gondolkodtunk és egy magyarországi
céget akartunk megbízni a beruházás kivitelezésével. A hatóság képviselője nem mondta ki nyíltan, de szerintem akkor azon bukott meg az állami támogatás, hogy külföldi
cégre nem akarták rábízni a kivitelezést. 2003-ban iskolabuszra fordítottuk a rendelkezésünkre álló pénzünket, majd
2004 decemberében ismét megpályáztuk az állami támogatást, amelyet idén tavasszal el is nyertünk.
– Mennyibe kerül az építkezés és milyen lakbért fognak
fizetni a leendő bérlők?
– A hat téglából épülő bérlakás több mint nyolcmillió koronába kerül. Időközben ugyanis megváltoztattuk a terveket és favázas szerkezet helyett a téglát választottunk. További kétmillió koronába kerül a közművesítés, vagyis az
összköltség mintegy tízmillió korona. A háromszobás lakások bérlői feltehetően havi 3 500,- a kétszobásoké 2 500,korona lakbért fognak fizetni. Ennél kevesebb összeg nem
jöhet számításba, mert ebből kell törleszteni az említett egy
százalékos hitelt és a kamatokat.
A bérlakások közvetlenül az iskola mellett épülnek és
igény esetén egy-két lakás tanítólakásként is funkcionálhat.
Értelemszerűen az ilyen lakást bérlő tanítóra ugyanolyan
feltételek vonatkoznának, mint a többi bérlőre.
– A hat új bérlakásnak nyilván a fiatalok örülnek leginkább...
– Ez így van! Manapság, amikor a legtöbb helyen lakáshiánnyal küszködnek úgy vélem, hogy komoly fegyvertény,
ha hat fiatal családnak új lakásokat kínálhatunk fel. Egyrészt segítünk a fiatal családokon, másrészt otthon tartjuk
őket.
Oravetz Ferenc

V Mužli sa stavajú byty zo štátnej podpory
Pred piatimi rokmi sa zrodil v Mužli nápad výstavby nájomných bytov pod záštitou samosprávy. V apríli tohto roku sa konečne mohlo začať s výstavbou šiestich nájomných
bytov (4 byty s rozlohou 77m2, a dva byty s rozlohou 57 m2),
ktoré by chceli odovzdať v septembri nasledujúceho roka.
O investícii sme hovorili so starostom obce, Karolom Drapákom.
– Existuje aj taký názor, že sa neoplatí stavať so štátnou
dotáciou, lebo do splatenia úveru sa byty nemôžu stať vlastníctvom nájomníkov a musia platiť pomerne vysoké nájomné...
– Takto to v skutočnosti nie je. Faktom je, že 30 rokov nemôžu prejsť do súkromného vlastníctva a nájomné, vypočítané na základe rozlohy je pomerne vysoké, ale podľa môjho
názoru, využitie takejto štátnej dotácie je pre samosprávy výhodné, lepšie povedané je hriechom vynechať takúto možnosť. V našom prípade z troch miliónov korún vybudujeme
šesť nájomných bytov o celkovej hodnote aspoň desať miliónov korún. V tom je zahrnuté zakúpenie 18 árového pozemku, odstránenie starej budovy a vybudovanie inžinierskych sietí v hodnote dvoch miliónov korún.
– Z čoho pozostáva štátna dotácia?
– Z fondu rozvoja bývania je možné čerpať úver do 70 %
hodnoty budovy s jednopercentným úrokom, a je možné získať nenávratnú štátnu podporu do výšky 30 % nákladov.
V našom prípade je týchto 30 percent približne 2,5 milióna
korún.
– Štátnu dotáciu sa vám podarilo získať len na druhý pokus...?
– Projekty boli hotové už v roku 2001, ale v nasledujúcom

roku sme nedostali štátnu dotáciu. Pôvodne sme uvažovali
o domoch s drevenou konštrukciou, a realizáciou investície
sme chceli poveriť maďarskú firmu. Kompetentný úrad to síce konkrétne nevyslovil, ale podľa mňa bola naša žiadosť neúspešná práve z toho dôvodu, že realizáciou nechceli poveriť
zahraničnú firmu. V roku 2003 sme z našich skromných financií zakúpili školský autobus, potom sme v decembri roku
2004 znovu požiadali o štátnu dotáciu, ktorú sme na jar tohto roka aj získali.
– Koľko stojí výstavba a aké nájomné sa bude platiť?
– Výstavba šiestich tehlových domov stojí viac ako 8 miliónov korún. Medzičasom sme totiž upravili projekty a namiesto drevených konštrukcií sme sa rozhodli pre tehlu. Okrem
toho obec hradí dva milióny na vybudovanie inžinierskych sietí, takže celkové náklady činia 10 miliónov korún. Nájomníci trojizbových bytov budú platiť nájomné približne vo výške
3.500 korún, a nájomníci dvojizbových bytov 2.500 korún.
Menšie sumy neprichádzajú do úvahy, lebo z toho treba splatiť úver a úroky. Nájomné byty sa stavajú v bezprostrednej
blízkosti školy a podľa potreby niektoré z nich môžu fungovať
aj ako učiteľské. Samozrejme, pre nájomníka učiteľa sa vzťahujú tie isté podmienky ako na ostatných.
– Predpokladám, že šesť nových nájomných bytov má pozitívny ohlas hlavne v kruhu mladých...
– Skutočne! V súčasnosti, keď na mnohých miestach zápasia s nedostatkom bytov, je vážnym prínosom, že šiestim mladým rodinám môžeme ponúknuť nové byty. Na jednej strane
pomôžeme mladým rodinám, a na druhej ich pripútame k rodisku.
Oravetz F.
(Preklad: Ági)
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A nánai színjátszók ismét bizonyítottak

Egy torta rendel!
A Nánai Színjátszó Csoport lett az idei, VII. Egressy
Béni Országos Színjátszó Fesztivál nívódíjasa. Juhász
Mária társulata ősbemutatót tartott Szepsiben. A Rejtő
Jenő: Lavotta úr utolsó szerelme című egyfelvonásosából
készült „vidám konzekvenciát” ugyanis a nánai premiert
megelőzve adták elő a fesztiválon. Produkciójuk megtekintése előtt a neves színházi szakemberekből álló
zsürivel arról beszélgettünk, hogy amatőr színjátszócsoportjaink vissza-visszatérő panasza, miszerint nem találnak megfelelő darabot-szövegkönyvet. De akkor miért
nem próbálkoznak Rejtő valamelyik bohózatával vagy
kabaréjelenetével? Mert nehéz? Nehéz. Lám, pár éve
még a magyar filmesek is szolíd kudarcot vallottak A három testőr Afrikában c. Rejtő-adaptációval. A nánai
színjátszók viszont bebizonyították, hogy a szerző által
brilliánsan megírt, olykor sírva nevettető színpadi alakok ma is abszolút mértékben életrevalóak! Juhász Marika és csapata – nem először – kisebbfajta csodát művelt
a színpadon: a közönség előbb nevetett, azután még jobban nevetett, és hiába akartuk abbahagyni, a sziporkázó
poénok fél pillanatra sem engedték lazítani nevetőizmainkat. Lavotta úr utolsó szerelmének történetéről csak
annyit, hogy a korosodó cukrászmester házasodni készül, s választottja a nála sok esztendővel fiatalabb felszolgáló kisasszony. Ezenközben a cukrászda tulajdonosa csődöt jelent, amiben Lavotta úr keze is benne van,
csakúgy, mint később néhány jókora tortában, mert amikor végképp kiéleződik a konfliktus, a nekivetemedett
szereplők nem átallanak tortákkal dobálózni a színpadon. S ez nem giccs, kérem, hanem vegytiszta édesség,
bohózatba oltott burleszk, a legjobb fajtából! Mindegyik
színész pontosan eltalált karakter; Khéli Bálint, Kovács
Krisztián, Matuska Henrietta, Haluska Gergely,
Matuska Tamás, Hugyec Éva, Matus Zsuzsanna és Vajda
László egymás tökéletes partnerei. Amikor Khéli Bálint
átvette a legjobb férfialakításért járó díjat, s elmondta,
hogy alig hat hét alatt, az utolsó pillanatban született
meg a darab, nem is igen hittünk a fülünknek. Pedig ez
magyarázza, hogy miért csak a fesztivált követően került
sor Nánán a bemutatóra. Ahol a társulat természetesen
szintén megérdemelt sikert aratott. A rendező, Juhász
Marika szerint a legkülönfélébb munkahelyeken és munkaidőben dolgozó tagokkal hihetetlenül nehéz egyeztetni a próbákat. A nánai színjátszók minden egyes eddigi
produkciója emlékezetes élmény. Az idei darabban feltűnt egy fiatal szereplő – mondhatni kisfiú – is. Haluska
Gergely zsenge életkora dacára egyenrangú partnere volt
a többieknek. Juhász Mária elmondta, hogy a színjátszó

csoportnak van egy körülbelül tíz fős utánpótlás-csapata, akikkel rendszesen készülnek a különböző helyi rendezvényekre. Ilyen volt legutóbb egy betlehemes játék.
Haluska Gergely a kezdetektől csapattag, és úgy láttam,
megérett rá, hogy a nagy társulatban is kipróbálja magát.
Örülök, hogy nem tévedtem!
A nánaiak eddigi előadásai kifejezetten az igényes szórakoztatás jegyében születtek. Ezt a vonalat folytatják
továbbra is? 2006-ban immár tíz éves lesz a csoport. –
Úgy gondoltuk, hogy ha minden összejön, akkor a
„nagy” darabok mellett, mint amilyenekkel általában a
fesztiválra készülünk, valami mást is csinálunk. Abba az
előadásba esetleg új próbálkozások, kísérletek is beleférnek majd.
– A színészek mennyire adnak saját ötleteket a készülő előadásba?
J.M.: A társaság eléggé rendezőközpontú, néha túlságosan is az. A darab egészének alakulására természetesen
én figyelek, de a próbafolyamat fegyelme nem azt jelenti, hogy minden mozdulatot le is vezényeljek. Szerencsére a szereplők sokszor jönnek jópofa ötletekkel, és a
próbák alatt adódnak olyan véletleszerű dolgok is, melyeket, ha megtetszenek, általában benne hagyunk az
előadásban.
– A következő darab?
– Még előttünk is titok, hogy mi lesz. Szepsiben idén
is remekül éreztük magunkat, de ha valamilyen szempontból nincs kész teljesen egy előadás, csak azért nem
megyünk el egy fesztiválra, hogy ott legyünk. Meglátjuk,
mit hoz az új esztendő!
Csepécz Szilvia, Foto: Erőss Elemér

Khéli Bálint és Matuska Tamás

Otvorili Aquacentrum v Ostrihome
V polovici novembra odovzdali do užívania nové kúpele
európskej úrovne v Ostrihome. Investícia stála 3,6 miliardy forintov.
Slávnostné otvorenie svojou návštevou poctil aj Viktor
Orbán, bývalý predseda maďarskej vlády. Obnovením mostu Márie Valérie sa začalo čarovné znovuzrodenie mesta,
otvorením kúpeľov môže ďalej žiť bohaté historické a kultúrne dedičstvo Ostrihomu – povedal vo svojom príhovore. Celodenná vstupenka pre dospelých stojí 2100 forintov, pre
dôchodcov a študentov od 6 do 16 rokov 1300 forintov.
Okrem toho je možnosť kúpiť si rodinné vstupenky, ktorých

cena sa pohybuje v rozmedzí od 3300 do 5250 forintov. Kúpele ponúkajú služby na vysokej úrovni. Podľa mienky odborníkov Ostrihom odovzdal do užívania kúpele, ktoré sú
vhodné pre ničím nerušený rodinný oddych.
Podľa Mikuláša Gyetvena, riaditeľa Vadašu, ostrihomské
kúpele nebudú mať negatívny vplyv na naše kúpalisko, skôr
môžu poskytnúť nové možnosti pre návštevníkov mesta.
Ubytovacie kapacity sú plánované na základe letných počtov, teda z tohto hľadiska by ostrihomská investícia nemala
byť problémom. Spomínaná možnosť môže prispieť k lepšiemu využitiu hotela Thermal v zimných mesiacoch.
-op- (Preklad: Ági)
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Vo februári sa môže začať
vysokoškolské štúdium v Štúrove
12. decembra v zasadačke mestského úradu sa niekoľkým
pozvaným hosťom predstavila vysoká škola z Přerova, ktorá uzavrela zmluvu so Súkromnou obchodnou akadémiou
(SOA) o zriadení takzvaného konzultačného centra. Poradný orgán ministerstva školstva v lete nepodporil zriadenie
štúrovskej vysokej školy. No, Ondrej Mokoš, riaditeľ SOA
sa za pomoci českého školského zariadenia snaží zrealizovať v priebehu pol roka Československú vysokú školu logistiky. Nová súkromná vysoká škola svoju činnosť pravdepodobne začne vo februári 2006 so 40 študentmi, jedným
profesorom a docentom, resp. s viacerými asistentmi. Škola ponúka vysokoškolské vzdelania v troch študijných odboroch (preprava, servis a informatika). Študenti môžu po
absolvovaní šiestich semestrov získať bakalársky titul, ktorý uznajú v členských štátoch únie. V roku 2006 ešte počítajú s takzvaným kombinovaným štúdiom – to je variant,
ktorý vzniká zlúčením denného a diaľkového štúdia. Štu-

denti počas denného štúdia si osvojujú poznatky zo študijných predmetov, ktoré nie je možné naučiť sa samoštúdiom. Z jedného predmetu v jednom semestri sú to približne
3 konzultácie. Na osvojenie si ďalších poznatkov budú využívať internet (cez ktorý bude udržiavať poslucháč kontakt so svojím učiteľom), CD nahrávky a knihy. Ročné
školné (na dva semestre) bude na tejto škole podľa Ondreja Mokoša 40.000,-Sk. Česká vysoká škola logistiky funguje od roku 2004 (na iných vysokých školách Európy vyučujú logistiku v rámci katedier) a je jedinečná svojho druhu v Európe. Disponuje s mnohými výbornými učiteľmi
a udržuje vzťahy s mnohými vysokoškolskými zariadeniami. Niekoľko rokov budú pravdepodobne cestovať do Štúrova na uvedené konzultácie učitelia českej školy. Dlhodobým cieľom však je, aby sa táto inštitúcie v Štúrove úplne
osamostatnila.
Oravetz (Preklad: Ági)

Februárban kezdődhet
a főiskolai oktatás Párkányban
A városi hivatal tanácstermében december 12-én néhány
tucat meghívott vendég előtt mutatkozott be egy přerovi
cseh főiskola, amely szerződést kötött a Párkányban működő Magán Kereskedelmi Akadémiával egy úgynevezett
konzultációs központ létrehozásáról. Miután az oktatási
tárca tanácsadó szerve idén nyáron nem támogatta a párkányi főiskola létrehozását, de Ondrej Mokoš, a párkányi
MKA igazgatója a cseh oktatási intézménnyel karöltve fél
év alatt szeretné tető alá hozni a Csehszlovák Logisztikai
Főiskolát. Az új magánfőiskola 2006. februárjában feltehetően 40 diákkal, egy-egy professzorral és docenssel, valamint több asszisztenssel kezdi a tanévet. A főiskola három
tanulmányi szakon (szállítás, szerviz és informatika) szeretne felsőfokú alapképzést nyújtani. A diákok hat szemeszter
elvégzése után egy olyan baccalaureatus (bakalár) titulussal
végeznek majd, amelyet az uniós országokban is elfogadnak. 2006-ban még ún. kombinált oktatással számolnak,
ami tulajdonképpen a nappali oktatatás és távképzés össze-

vonásával létrehozott variáns. A diákok nappali képzés keretében – amely tantárgyanként és szemeszterenként hozzávetőleg három konzultációból áll – sajátítják el azokat a
tantárgyakat, amelyeket autodidakta módon nemigen lehet
megtanulni. A többi tantárgy elsajátításához a világhálót (a
diák például majd világhálón tartja a kapcsolatot az oktatójával), CD lemezeket és könyveket használnak. Egyéves
(kétszemeszteres) oktatás tandíja Ondrej Mokoš szerint 40
000 koronába fog kerülni. A 2004 óta létező cseh logisztikai főiskola (Európában más főiskolákon a logisztikát csupán tanszéken belül oktatják) egyedülálló a maga nemében.
Az elmondottak szerint számos kiváló oktatóval rendelkezik és több felsőoktatási intézménnyel tartja a kapcsolatot.
Néhány évig feltehetően az ottani oktatók fognak Párkányba utazni az említett konzultációkra. Hosszú távon viszont
az a cél, hogy az intézmény teljesen önálló főiskolává váljék.
Oravetz

Döcög a szalkai határátkelő ügye
A szalkai határátkelő nyitvatartásának meghosszabbítása
augusztus végén megoldódni látszott. A két község illetékesei már régóta szorgalmazzák, hogy a reggel nyolctól este nyolcig tartó nyitvatartás helyett az átkelő éjjel-nappal
legyen nyitva, de úgy tűnik, hogy az államapparátusi malmok meglehetősen lassan őrölnek. A magyar kormány július 27-én úgy határozott, hogy a híd nyitvatartási idejét
meghosszabbítja reggel hattól este tízig és a nyitvatartási
idő meghosszabbításához a személyi feltételeket is biztosítja. Farkas Iván, az MKP parlamenti képviselője információi szerint a szlovák fél döntése szeptemberben volt várható. Azóta a szlovák belügyminisztérium már tárgyalt az
ügyben, de ezidáig nem született döntés. Valasek Árpádot,
Ipolyszalka polgármesterét a nyár folyamán úgy tájékoztatták, hogy október elsejétől léphet érvénybe az új nyitvatartási rend. Igaz, minderről csak szóban informálták. Október elején a polgármester ismét levélben fordult a szlovák

belügyminisztériumhoz. A válaszból kitűnik, hogy a
döntéselőkészítési folyamatban a szlovák külügyminisztérium diplomáciai jegyzékváltáshoz köti a hozzájárulást. Egyelőre azonban nem tudni, hogy a jegyzékváltás megtörténte. Kovács István, Letkés polgármestere szerint az új szabályozás nagy előrelépést jelentene, hiszen így például Esztergom könnyebben elérhető lenne, és az emberek egyszerűbben és időben meg tudnák közelíteni munkahelyüket.
Farkas Iván véleménye szerint 2007-től, a schengeni egyezmény életbelépésével megoldódnak az ilyen jellegű problémák. A két település egyébként arról már lemondott, hogy
2007 előtt éjjel-nappal üzemeljen a határátkelő. Legutóbb
december 25-én és 26-án a művészet révén valósult meg a
meghosszabbított határátkelési rendszer, amikor is Varnus
Xavér adott orgonakoncertet a szalkai, ill. letkési templomban.
Szép Éva
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Új épületben az ebedi községi hivatal
Ebed önállósulása óta – 1999 novemberétől – a községi hivatal a nyugdíjas klub épületében szűkölködve osztozott a
postahivatallal és a könyvtárral. Amikor a gázművek megvásárolták a községek és a városok tulajdonában levő vezetékeket, az ebedi polgármester és a képviselőtestület úgy döntöttek, hogy a visszajuttatott pénzből új községi hivatalt építenek. Egyhangú döntés született arról is, hogy ez a lepusztult régi községháza helyére épüljön. Tavaly augusztus elsején – a falunapon ünnepélyes keretek között tették le az új
községi hivatal alapkövét. Ezután az érsekújvári Hozlár építkezési vállalat nekilátott a munkának, hogy megvalósítsa
Bréda László építészmérnök terveit. Egy év múlva az új épület már teljes pompában készen állt, hogy átadják rendeltetésének. Elérkezett tehát a „nagy nap”. November 11-én,
több mint negyven neves vendég jelenlétében Turi Lajos táti alpolgármester és Farkas Iván parlamenti képviselő ünne-

pélyesen átvágták a szalagot. Az ünnepélyt megtisztelte jelenlétével Szigeti László, oktatásügyi államtitkár és
Miskolczi József, Nyergsújfalu polgármestere, valamint a
környező falvak polgármesterei is. Ezután Burián László –
ebedi plébános megáldotta az új épületet. Nagy Tibor ebedi
polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a községnek erre az épületre szüksége volt és célszerű a mintegy
10,7 millió koronás beruházás. Szavai szerint, ha az épület
kissé nagynak és fényűzőnek is tűnik, nem öncélú. Mert
nemcsak magunknak, hanem a jövő nemzedék számára is
építettük, azzal az előrelátással, hogy az állami hatáskörök
átruházásával a hivatal is bővülni fog. Az új épületben helyet
kap majd a házasságkötő terem, a levéltár és a polgári védelem anyagraktára is. Az épület átadása után a vendégek ünnepi fogadáson vettek részt.
Burza Kálmán

Obidský obecný úrad v novej budove
Od osamostatnenia sa Obidu v novembri 1999 obecný
úrad fungoval za skromných podmienok. V budove klubu
dôchodcov sa delil o stiesnené priestory s poštou a miestnou
knižnicou. Keď plynárenský podnik odkúpil rozvody plynu
od miest a obcí, starosta obce a obecné zastupiteľstvo sa
zhodli na zámere vybudovať zo získaných finančných prostriedkov nový obecný úrad. Jednomyseľné rozhodnutie padlo aj o tom, že úrad bude na mieste, kde stála schátralá budova bývalého obecného domu a neskôr miestneho národného výboru. Prvého augusta vlaňajšieho roka na obecnom dni
bol slávnostne položený základný kameň nového úradu.
Vzápätí novozámocká Stavebná firma Hozlár sa pustila do
práce, aby realizovala projekt Ing. Ladislava Brédu. Sotva
uplynul rok a nová budova stála už v celej svojej kráse pripravená na odovzdanie. Nadišiel teda „veľký deň”. Jedenásteho novembra v prítomnosti viac než štyridsiatich významných hostí prestrihli pásku Lajos Turi – zástupca starostu obce Tát a Iván Farkas – poslanec NR SR. Slávnosť
poctili svojou prítomnosťou aj László Szigeti – štátny tajomník Ministerstva školstva SR, zástupca starostu obce Tát
a József Miskolczi – starosta obce Nyergesújfalu. Prítomní
boli aj starostovia okolitých obcí. Obidský farár László Burián následne požehnal novú budovu. Starosta Obidu, Tibor
Nagy v slávnostnom prejave zdôraznil, že obec potrebovala
túto budovu a investícia v sume 10,7 miliónov korún je
opodstatnená. Podľa jeho slov, aj keď budova vyzerá trošku

honosne, nie je to samoúčelné. Nestavali sme ju pre seba,
ale aj pre budúce generácie s prezieravosťou, že v rámci delimitácie kompetencií štátu na obce dôjde aj k rozšíreniu
obecného úradu. V novej budove bude aj sobášna sieň, archív a sklad CO. Po odovzdaní budovy do prevádzky sa hostia zúčastnili na slávnostnej recepcii.
Koloman Burza

Hraničný priechod v Salke stále po starom
Koncom augusta sa zdalo, že sa vyrieši predlženie otváracej
doby hraničného priechodu medzi Salkou a Letkésom. Predstavitelia oboch obcí už sa dávnejšie domáhajú toho, aby hraničný priechod bol otvorený nepretržite (momentálne je priechod prevádzkovaný od ôsmej ráno do ôsmej večer), ale zdá
sa, že vec sa nedokáže pretlačiť cez pomalé mlyny štátneho
aparátu. Maďarská vláda sa 27. júla uzniesla na tom, že prevádzkovú dobu predĺži od šiestej ráno do desiatej hodiny večer, a predľženie prevádzkovej doby zabezpečí aj personálne.
Iván Farkas, poslanec NR SR bol informovaný o tom, že rozhodnutie slovenskej strany sa má zrodiť v septembri. Ministerstvo vnútra SR už vo veci jednalo, ale rozhodnutie sa však
doteraz nezrodilo. Arpáda Valašeka, starostu obce Salka, počas leta ústne informovali o tom, že nová prevádzková doba
bude platná od 1. októbra. Začiatkom októbra sa starosta
znovu obrátil na ministerstvo vnútra. Z odpovede minister-

stva sa dozvedáme, že ministerstvo zahraničných vecí SR
v rámci pripomienkového konania uplatnil podmienku, aby
maďarská strana predložila svoj návrh formou diplomatickej
nóty. Doteraz však nie je známe, či sa uskutočnila výmena diplomatických nót. Podľa Istvána Kovácsa, starostu obce Letkés, by nový prevádzkový poriadok bol veľkým prínosom, veď
takto by bol Ostrihom ľahšie prístupný, a ľudia by mohli jednoduchšie a včas prichádzať na svoje pracoviská. Podľa názoru Ivána Farkasa sa v roku 2007, keď vstúpi do platnosti
Schengenská zmluva, podobné problémy sa vyriešia. Mimochodom už obidve usadlosti sa vzdali myšlienky, aby sa pred
rokom 2007 mohol prevádzkovať priechod nepretržite. Naposledy sa predlžený režim uskutočnil 25, resp. 26. decembra
prostredníctvom umenia, keď sa organizoval organový koncert Xavéra Varnusa v kostoloch Salky, resp. Letkésa.
Szép Éva (Preklad: Ági)
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Egy hét a diákok és pedagógusaik javára és örömére
Az iskola névadójára emlékezve az idén is gazdag programmal rendezte meg szakmai hetét a köbölkúti Stampay János
Alapiskola. A legnagyobb érdeklődés az SZMPSZ Érsekújvári
Területi Választmánya, a Comenius Pedagógiai Intézet és a
Stampay János Alapiskola által szervezett regionális szakmai
nap iránt mutatkozott. A győri Görcsné Muzsali Viktória és a
holland Jan van de Wiel belső gondozási rendszerről szóló előadása vonzotta a legtöbb érdeklődőt – ezen mintegy hetven pedagógus vett részt a régióból. Az emlékünnepély vasárnap
szentmisével kezdődött a helyi római katolikus templomban,
ahol Szabó Miklós helyi lelkipásztor mellett az esztergomi
Peregrin ferences atya méltatta a névadó munkásságát, majd a
házigazdák kultúrműsorral egybekötött fogadáson látták vendégül az érdeklődőket. A természetvédelemről sok szó esik
mostanában, de nem lehet eleget beszélni róla. Az emberiség
lassan már fuldoklik a szemétben, ezért a fiatal nemzedéket fel
kell készíteni a hulladék kezelése terén reá váró feladatokra.
Ennek mikéntjéről Jozef Chlapečka, a község munkatársa beszélt a fiataloknak. A sakkverseny iskolai fordulója is sokakat
vonzott. Az alsó tagozatosok közül Rajcsányi Szabolcs 2. osztályos tanuló volt kiemelkedően a legjobb, a nagyok közül pedig
Seszták Norbert 9-es tanuló vitte el a pálmát. A keddi regionális szakmai napra összegyűltek a környező iskolák és óvodák
pedagógusai. Közismert, hogy Geri Valéria az iskola igazgatója
a tanítás hatékonyabbá tétele érdekében minden újító kezdeményezést felkarol. Amikor tavaly Szegeden megismerkedett a
Belső Gondozás Rendszerével, elhatározta, hogy megpróbálja
meghonosítani nálunk is és mozgósítani fogja régióbeli kollégáit.
– Évek óta azzal küszködünk, hogy vannak lemaradó gyere-

keink, akikkel nagyon sokat dolgozik a pedagógus és nincs sikerélménye a munkájából – mondta az igazgató. Bízom benne,
hogy belső gondozással emelhetjük az oktatás és nevelés színvonalát, s a lemaradó gyerekeket sikerül felzárkóztatnunk. Nálunk a módszer bevezetésével kissé nehezebb dolgunk lesz,
mint Magyarországon vagy Hollandiában – ahonnan e módszer
származik. Magyarországon az iskolák éves költségvetésében
van keret arra, hogy a tanítókat továbbképezhessék, de a különböző programokra is kapnak támogatást. Nálunk ez nincs
így – mi belső indíttatásból, a gyerekeink javára és a mi munkánk jobbítása érdekében vállaljuk. Kollégáim elkötelezettségét
bizonyítja, hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül is sokan hajlandóak ebbe belevágni. A következő nap fénypontja Kovács
Csomor Endre honfoglalásról szóló történelem órája volt. Bár
máskor nehéz a hatalmas diáksereget fegyelmezni, a múzeumpedagógus időutazására mindnyájan befizettek.
Mi legyek? Milyen szakmát válasszak? – tűnődnek a diákok
és legszívesebben minden kipróbálnának. De választani sajnos
muszáj. Ebben a választásban igyekezett segítséget nyújtani a
Gútai Magyar Tannyelvű Szolgáltató és Kézművesipari Szakképző Magán-középiskola, valamint a Bátorkeszi Középfokú
Magán Szaktanintézet. Szakmai bemutatójuk sikeresnek bizonyult, mert több diák is mellettük döntött. Mindezek mellett
kézműves foglalkozások, a Napszínház előadásai, sportvetélkedők színesítették a programot.
Pénteken Strédl Teréz pszichológus „A tanár és a nehezen kezelhető diák” címmel tartott továbbképzést az iskola pedagógusai számára, az égető problémák megoldására szolgáló gyakorlati tanácsokkal látva el őket.
Bokor Klára

Sportszerű küzdelem
A párkányi Gyermekotthon már másodízben rendezte meg az
igazgató vándorserlegéért kiírt labdarúgó tornát. Eltérően a tavalyi évtől idén a gyermekotthonokon kívül a helyi iskolák csapatai is részt vehettek a küzdelmekben. A szervezők fő célja rámutatni arra, hogy az otthonokban nevelkedő gyerekek ügyességben, kitartásban és egymás iránti toleranciában nem maradnak el a családokban nevelkedő gyerekektől. Az elért sporteredmények értékelésén kívül ki voltak emelve azok a gyerekek
is, akik személyi adottságukkal, sportszerűségükkel, vagy viselkedésükkel tűntek ki társaik közül. Sipos Dániel, az Ady Endre
Alapiskolából a legintelligensebb játékos címet kapta, Bertovič
Michal a gútai Gyermekotthonból pedig, mint a legtehetségesebb játékos tűnt ki. A párkányi nyolcosztályos gimnázium já-

tékosai közül Mouanda Francisco lett a torna legjobb kapusa.
Czakó Štefan (Dedina Mládeže) viselkedett a legsportszerűbben, a legnagyobb küzdőszellemben pedig a párkányi gyermekotthon csapata mutatkozott be. A legkiegyensúlyozottabb játékkal a szlovák alapiskola csapata nyerte a tornát. Köszönetet
mondunk a csapatokat felkészítő pedagógusoknak, Ing. Ján
Papšo igazgatónak, továbbá a szervezőknek, ú.m. Vendégh Máriának, Mikolai Máriának és Hajman Mariannak, valamint a
gyermekotthon növendékeinek, Simkó Rozáliának és Birdáč
Máriának. Köszönjük a helyi futballszakosztály vezetőinek,
hogy lehetővé tették a sportcsarnok díjmentes használatát, valamint a párkányi önkormányzatnak, az anyagi támogatásért.
Hajtman Marian

Hetven új munkahely
Az elmúlt évek kellemetlen párkányi karcsúsításai után jó hír
a munkanélkülieknek, hogy a vízszigetelő termékeket gyártó
multinacionális Icopal csoporthoz tartozó Monarflex Kft. 22,5
millió euró (mintegy 880 millió korona) értékű beruházása révén a közeljövőben 70 új munkahely létesül a Párkányban.
Részben egy létező, eddig a dániai Herlevben üzemelt berendezések áthelyezéséről és Ausztriából szállított új gépek üzembe
helyezéséről van szó a párkányi Icopal volt raktárcsarnokában.
Az üzemáthelyezését kiváltó ok nyilván az itteni olcsóbb munkaerő és az ebből eredő alacsonyabb gyártás költségek. A 70 embert foglalkoztató új üzemben két gyártósor lesz, amelyek környezetkímélő, hulladékmentes gyártási technológiával műanyag
fóliát fognak előállítani. Értesüléseink szerint ezeken a berendezéseken másodlagos nyersanyagként fel tudják majd dolgozni a
használt polietilénfóliát is, ami csökkenthetné a térségben eddig
költségesen deponált, vagy más úton „likvidált” műanyagmenynyiséget. Ebből értelemszerűen következik, hogy a tiltott égetés

(a fólia nem megfelelő égetésével rendkívül mérgező anyagok
kerülnek a levegőbe!), a komoly büntetés kockázatával járó illegális, vagy költséges legális szemétlerakás helyett az új üzemben
hasznosíthatnák a térségünkben használt fóliasátrakat.
Az év elején már megkezdődnek a beruházással kapcsolatos
munkálatok és a tervek szerint májusban beindulhat a termelés.
Addig körülbelül négy méterrel magasabbra kell átépíteni az
említett raktárcsarnokot, be kell szerelni a gépi berendezéseket.
A leendő igazgató szerint legalább 50 kamionra lesz szükségük a
Dániában leszerelt gépek és 22 kamionra az Ausztriában gyártott új gépi berendezések Párkányba szállításához. A szerelési
munkálatokra az MCE IT Slovensko Kft (néhány éve még
Strojpap) kapott megrendelést abból a megfontolásból, hogy a
jövőben a karbantartást is ez a cég fogja végezni. Az alkalmazottak beiskolázásához alapkövetelmény az alapfokú angol nyelvtudás, mivel az Dániában történik.
-O-
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Cyklisti bilancujú
Pre oddiel cykloturistiky CTK Burda Štúrovo bola
cyklotúra Dunaj-Hron-Ipeľ poslednou akciou v tomto
roku. Pri tejto príležitosti nám o činnosti klubu porozprával jeho predseda Attila Kóréh:
– Kedy začína váš „rok”?
– Tradičnou akciou na začiatku sezóny je „Csárda túra”, ktorú organizujú naši priatelia z Komárna. Prvú májovú nedeľu bicyklujeme do Komárna. Rekreačným tempom absolvujeme asi 80-kilometrovú trasu so štartom
a cieľom v Komárne, a večer sa vraciame do Štúrova. Hoci tu nejde o veľkú súťaž, predsa naše trojčlenné družstvo
v hodnotení skončilo na prvom mieste.
– Aká bola tohtoročná sezóna?
– Členovia nášho klubu sa zúčastňovali súťaží v kategórii „hobby” individuálne na Slovensku a v Maďarsku.
Spoločne organizujeme krátke výlety alebo tréningy na
bicykloch. Zorganizovali sme aj viacdenné výlety. V júni
to bola cykloturistika do Slovenského raja. V priebehu piatich dní sme prešli 600 km. Bicyklovali sme cez Donovaly, okolo Liptovskej Mary, v podhorí Vysokých Tatier
s cieľom v Slovenskom raji. Tu sme si dali jednodňový
oddych od bicyklov. Peši sme absolvovali výlet na Kláštorisko a prielom Hornádu, čo sa všetkým veľmi páčilo.
Domov sme sa vracali cez Slovenské rudohorie a zašli
sme aj na územie Maďarska. Ďalšou našou úspešnou akciou bola štvordenná túra do Strážovskej vrchoviny. Prešli sme asi 400 km prevažne hornatým terénom.
Koniec sezóny v Štúrove patrí cyklotúre Dunaj-HronIpeľ. Sponzorsky sa na akcii podieľali Mesto Štúrovo,
Kappa Obaly Štúrovo a Cseke Rt. z Maďarska. Medzi
účastníkmi tohto ročníka boli cyklisti z okolitých okresov, ale i z Maďarska. Príjemné jesenné počasie prialo 85
cyklistom, rozdelených do 3 kategórií podľa dĺžky trasy.
120 kilometrová trasa viedla cez Belú, Kamenín, Deman-

dice, Pastovce späť do Štúrova. Druhá 65 kilometrová
trasa začala prechodom cez kopčeky Belej a Ľubej, ktoré
peletón roztrhali. Účastníci pokračovali už v menších
skupinkách do Zalaby, Pastoviec a späť do Štúrova. Pre
najmladších účastníkov bola určená „Rodinná trasa”,
ktorá viedla zo Štúrova do Kamenína, a cez Kamenicu
nad Hronom domov. Radosť z bicyklovania bolo vidieť
na tvárach detí i tých najmenších, ktoré prišli v sprievode svojich rodičov. V cieli čakal každého obed a malé občerstvenie. V závere bola losovaná tombola a odovzdané
vecné ceny od sponzorov.
Verím, že aktivity oddielu CTK Burda i v budúcom roku budú úspešné a cykloturistika si získa ďalších priaznivcov.
Alexander Mišovič

Gymnazisti po stopách kultúry
Bratislava. Počas uplynulých mesiacov sa v Národnom
múzeu v Bratislave konala výstava pod názvom Tajomná Indonézia a Tamtamy času. Keďže v tom čase mali
študenti 3A. a 6.B triedy gymnázia naplánované stráviť
deň plný kultúry v Bratislave, naskytla sa im možnosť
zúčastniť sa tejto výstavy. Už v úvodnej časti výstavy
sme boli milo prekvapení. Najskôr sme sa mohli bližšie
oboznámiť s minulosťou slovenského národa prehliadkou starožitností, zástav, obrazov a sôch významných
osobností nášho národa a tiež bližšie sa stotožniť s kultúrou našich predkov premietnutím filmu o živote mnohých slovenských osobností.
Ďalšie časti výstavy boli podľa mnohých najzaujímavejšie. Boli tu vystavené rozličné drevené predmety domorodcov z krajín Afriky, obrazy domorodcov, rôzne
zvieratá či už živé alebo vypchaté a dokonca objavili aj
miestnosť, v ktorej neboli len vypchaté zvieratá, ale aj
domy v akých žijú domorodci. Mnohých upútal znázornený kúsok džungle, v ktorej nechýbal ani vodopád. No
a ku koncu výstavy si pozreli aj časť, v ktorej boli predvádzané viaceré fyzikálne javy, ktoré si mohli samy vyskúšať.
Po prehliadke výstavy v Národnom múzeu strávili študenti svoj voľný čas prehliadkou nášho hlavného mesta
a ku koncu dňa navštívili Divadlo P.O. Hviezdoslava,

kde si pozreli predstavenie Hypermarket. Toto predstavenie podalo presný obraz súčasných hypermarketov.
Predstavenie nás prenieslo aj do súkromného života zamestnancov. Bol to deň jedinečný a neopakovateľný.
Viedeň. 12. decembra 2005 sme mali možnosť zúčastniť sa exkurzie do Viedne. I keď bolo pre nás náročné
vstať tak skoro ráno, veľmi sme sa tešili na tento dlho
očakávaný výlet. Počasie bolo síce mrazivé, ale jemné
lúče slniečka na nás sem-tam pokukovali a snažili sa
nám ešte viac spríjemniť náladu. Už po vystúpení z autobusu, sme boli očarení krásnou vianočnou výzdobou.
Ako prvé sme navštívili Hofburg, kde sme si pozreli sídlo slávnej rakúskej cisárovnej Alžbety Bavorskej-Sisi
a rodiny Habsburgovcov (Silberkammer, Kaiserapartements, Sisi Múzeum). Po dvojhodinovom rozchode na
Mariahilferstrasse, sme sa presunuli na vianočný trh
pred radnicu. Fascinovala nás krásne vysvietená a vyzdobená radnica, na ktorej boli okná s adventným kalendárom. Množstvo sladkých pokušení a nápojov na
nás žmurkalo zo stánkov a lákalo nás. V autobuse cestou späť zavládlo veľké ticho. V raji snov sme sa ešte
stále prechádzali v tých krásnych uliciach Viedne a spomínali na krásne prežitý deň.
Anita Pásztorová
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Novemberben történt
2.
3.
4.
5.
6.

7.
10.
11.
12.
13.

– Megérkezett állomáshelyére az új hídőr: Jodi Rose
Ausztráliából.
– Fennállásának tízéves jubileumát ünnepelte a Szent
Imre Egyházi Óvoda. Az ünnepség keretében felszentelték az óvoda zászlaját és címerét.
– Lábik János kiállításának megnyitója Dömösön.
– A padlás – a Párkányi Színkör vendégjátéka
Nagykéren.
– A Párkányi Színkör vendégjátéka Zsitvabesenyőn.
– Štúrovo – Topoľčany 2:1 (0:0) – bajnoki labdarúgó
mérkőzés a III. Liga Nyugati csoportjának őszi
zárófordulójában. A párkányi csapat az előkelő 3. helyen várja a tavaszi folytatást.
– Előző éjjel betörtek a római katolikus plébániára.
– Kőhidgyarmat közelében közel 3 tonna nehéztüzérségi lövedéket találtak egy kavicsgödörben.
– A párkányi önkormányzat négytagú küldöttsége a lengyelországi Klobuck városába látogatott.
– Rock koncert a VMK nagytermében. A PIK rendezvénye.
– A padlás – a Párkányi Színkör előadása a VMK nagytermében.
– Muzslán került megrendezésre a Szlovák Nemzetközi
Kyokushin karate bajnokság. A különböző kategóriákban három párkányi szerzett bajnoki címet: Matus Patrik, Mészáros Emese és Rácz Éva.
– A Párkányi Színkör vendégjátéka Pereden.
– A Szepsiben és Buzitán megrendezett VII. Egressy Béni Színjátszó Fesztiválon a zsűri Nívódíjjal jutalmazta a
Nánai Színjátszó Csoportot, Rejtő Jenő: Lavotta úr utolsó szerelme című bohózatának előadásáért.

18. – Felföldi levelek – az Ifjú Szivek előadása a VMK nagytermében.
19. – III. Történelmi konferencia a VMK nagytermében.
20. – A falu szülöttére, Csepreghy Ferenc színműíróra emlékeztek Szalkán, halálának 125. évfordulóján.
– A Párkányi Színkör vendégjátéka Ógyallán.
21. – Az Ady Endre Alapiskolában megkezdődött a XIII.
Ady Endre Napok rendezvénysorozata.
23. – A Párkányi Színkör Bajtán és Kicsinden szerepelt
slágerösszeállításával.
25. – Előző éjjel betörtek a Poliklinika büféjébe. A betörőket a rendőrök tetten érték és elfogták.
24-26. – „A magyarnyelv-oktatás időszerű kérdései Szlovákiában” címmel zajlott a IV. Gamma Nyelvészeti Napok a
Thermal szállóban.
26. – Párkány város négytagú küldöttsége a szerbiai Törökbecsére látogatott. A látogatás alkalmával testvérvárosi
szerződés aláírására került sor.
27. – Kislány kezeket fel... avagy Köszönöm, hogy imádott... – zenés kabaréösszeállítás Boráros Imre, Petrécs
Anna és Garai Gábor előadásában a VMK nagytermében.
28. – Maloméria – az Esztergomi Malom Művészeti Műhely
Egyesület kiállításának zenés-irodalmi műsorral egybekötött megnyitója a városi galériában.
– A Pressburger Klezmer Band koncertje a VMK kistermében. A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás Balassi
Klubjának rendezvénye.
30. – 155 éves a párkányi vasút – vasúttörténeti kiállítás
megnyitása a városi múzeumban.
(p.j.)

Stalo sa v novembri
2.
3.
4.
5.
6.

7.

10.
11.
12.
13.

– Zaujala svoj post nová strážkyňa mosta: Jodi Rose
z Austrálie.
– Cirkevná materská škola Sv. Imricha oslavovala 10.
výročie svojho založenia. V rámci osláv vysvätili zástavu
a erb MŠ.
– Vernisáž výstavy Jána Lábika v Dömösi
– Pohostinné vystúpenie divadelného súboru Párkányi
Színkör vo Veľkom Kýre.
– Pohostinné vystúpenie divadelného súboru Párkányi
Színkör v Bešeňove.
– Štúrovo – Topoľčany 2:1 (0:0) majstrovský futbalový
zápas v záverečnom jesennom kole III. ligy, skupiny západ. Naše mužstvo prezimuje na 3. mieste.
– V predchádzajúcu noc sa vlámali do budovy rímskokatolíckej farnosti.
– Neďaleko Kamenného Mostu našli v štrkovisku skoro
3 tony delostreleckých granátov.
– Štvorčlenná delegácia mestského zastupiteľstva navštívila poľské mesto Klobuck.
– Rockový koncert vo veľkej sále MsKS. Podujatie PIKu.
– A padlás – predstavenie divadelného súboru Párkányi
Színkör vo veľkej sále MsKS.
– V Mužle sa konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v Kyokushin karate. V rozličných vekových a výkonnostných kategóriách triumfovali aj traja naši pretekári:
Patrik Matus, Emese Mészáros a Eva Rácz.
– Pohostinné vystúpenie divadelného súboru Párkányi
Színkör v Tešedíkove.
– Na VII. festivale amatérskych divadelníkov, v Moldave nad Bodvou a v Buzitke ocenila porota nánanských

divadelníkov zvláštnou cenou.
18. – Vystúpenie folklórneho súboru Ifjú Szivek vo veľkej sále MsKS.
19. – III. konferencia historikov vo veľkej sále MsKS.
20. – Spomienkový seminár v Salke z príležitosti 125. výročia úmrtia spisovateľa Ferenca Csepreghyho, rodáka obce.
– Pohostinné vystúpenie divadelného súboru Párkányi
Színkör v Hurbanove.
21. – V základnej škole Endre Adyho sa začali XIII. Adyho
dni.
23. – Divadelný súbor Párkányi Színkör účinkoval v Bajtave
a v Malej nad Hronom s pásmom populárnych melódií.
24-26. –„Aktuálne otázky výuky maďarského jazyka na Slovensku” – IV. Jazykové dni Gramma v hoteli Thermal.
25. – Počas predchádzajúcej noci sa vlámali do bufetu na
Poliklinike. Zlodejov polícia pristihla a zadržala.
26. – Štvorčlenná delegácia navštívila srbské mesto Novi Bečej, kde došlo k podpísaniu zmluvy o partnerstve dvoch
miest.
27. – Populárne operetné melódie a kabaretné scénky v podaní hercov Jókaiho divadla z Komárna vo veľkej sále
MsKS.
28. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava ostrihomských umelcov spojená s hudobno-literárnym programom pod názvom: Maloméria.
– Koncert skupiny Pressburger Klezmer Band v malej sále MsKS. Podujatie Balassiho Klubu.
30. – 155. rokov štúrovskej železnice – otvorenie výstavy
v Mestskom múzeu.
(p.j.)
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Športom proti drogám
V duchu tohto hesla usporiadala Základná škola v Štúrove
športový turnaj o Putovný pohár primátora mesta Štúrovo.
Hlavnou myšlienkou podujatia bolo poukázať deťom na to, že
svoj voľný čas môžu využiť rôznymi aktivitami, medzi nimi samozrejme aj športovými. Našou snahou bolo zapojiť do pripravovaného turnaja všetky základné a stredné školy mesta. Môžeme skonštatovať, že sa nám to celkom podarilo, pretože zo šiestich škôl mesta prijali pozvanie nasledovné: Gymnázium, Združená stredná škola, Základná škola Endre Adyho,
Špeciálna základná škola. Podporu na pripravovanú akciu
sme dostali aj zo strany mestskej samosprávy. Športové zápolenie sa uskutočnilo 2.decembra 2005 v telocvični základnej školy. Prihlásené družstvá si zmerali svoje sily v basketbale. Po vzájomných zápasoch sa umiestnili školy nasledovne: 1. Gymnázi-

um, 2. Združená stredná škola, 3. Základná škola, 4. Základná
škola Endre Adyho, 5. Špeciálna základná škola. Ceny víťazom
odovzdal primátor mesta Mgr. Ján Oravec. Príjemným prekvapením bola návšteva hostí z družobného mesta Bruntál, ktorým
sa pripravené podujatie veľmi páčilo a boli by radi, keby sa budúci rok uskutočnilo na medzinárodnej úrovni. Sme presvedčení, že akcia vzbudila u žiakov aj dospelých pozitívny ohlas, a že
sa zaväzuje zorganizovať športový turnaj v ľubovoľnej disciplíne
na budúci školský rok. Všetkým hosťom, žiakom, prítomným,
ale aj tým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na tom, aby sa
podujatie čo najlepšie podarilo a aby sme spoločne strávili pekné dopoludnie bez „drog” patrí naše poďakovanie.
Mgr. Jana Baťalíková, koordinátorka protidrogovej prevencie ZŠ Štúrovo

Proti drogám neexistuje žiadna očkovacia
látka, závisí to od výchovy...
Z odbornej literatúry, filmov, televíznych a rozhlasových relácií, ale aj z tlače sa dozvedáme, že ľudia už od nepamäti užívali drogy z lekárskych alebo rituálnych duchovných dôvodov.
Aj zneužívanie drogy sa vyskytuje v rozličných dimenziách vo
všetkých spoločnostiach, pravda nie v rovnakej intenzite s diferencovanými následkami na ich konzumentoch a spoločnosti
ako celku.
Nie náhodou sa za jednu z najnebezpečnejších chorôb súčasnosti označuje drogová závislosť, ktorá neobišla náš štát. Zakráda sa do tiel a duší našej mládeže, ba čo viac, nič netušiacich detí. Byť voči takto sa šíriacemu „moru” ľahostajní, podceňovať
hrozbu môže byť osudné pre ďalšie generácie. Nehovoriac o škodách, ktoré sú v tomto smere, zdá sa nenapraviteľné.
Práve z tohto dôvodu sa Základná škola v Štúrove zapojila aj
tento rok do celoslovenskej kampane pod názvom „Týždeň boja proti drogám”. Uvedomujeme si, že o drogovom probléme je
treba hovoriť otvorene a hlavne s mladými ľuďmi. Prečo mladí
ľudia siahajú po drogách? Príčin je viac. Často je to vplyv prostredia, v ktorom mladý človek žije: drogovo závislí rodičia,
prostredie bez lásky. Môžu to byť aj krátkodobé situácie – zlé
vysvedčenie, rozvod rodičov, hádka s priateľom, oslava – v týchto situáciách mladý človek siaha po alkohole a cigarete, lebo sa
nachádza v stave oslabenej sebakontroly. Hoci im rozum diktuje, že by to nemali robiť, silnejší je človek, ktorý im drogu vedome ponúkne. Mladí ľudia by mali byť informovaní o drogách
a mali by vedieť ako môžu drogy ovplyvniť ich ďalšiu existenciu. V dňoch 7. až 11. novembra 2005 naša škola pripravila pre

žiakov celý rad zaujímavých podujatí. Žiaci 8. a 9. ročníka si
v kine pozreli filmové predstavenie o príčinách drogových závislostí. Svoje sily vo vybíjanej si zmerali žiaci 5. a 6. ročníka. Turnaj sa uskutočnil pod vedením p. uč. M. Capa a p. uč. F. Jandošeka. Členovia rozhlasového krúžku pod vedením p. uč. A. Gallovej sa predstavili žiakom školy rozhlasovým pásmom s drogovou problematikou. Pozvanie na besedu prijala p. Melichová,
členka nadácie NARCONON, ktorá žiakom 7. a 9. ročníka pútavou formou priblížila následky užívania drog. Na hodinách
Práca s počítačom žiaci vytvárali prezentácie s protidrogovou
tematikou. Priestory tried a chodby školy boli skrášlené výtvarnými prácami detí zameranými na zdravý životný štýl a škodlivosť drog. Vyučujúci diskutovali so žiakmi o využívaní voľného
času bez drog. P. uč. Turčinová pripravila pre žiakov aktivity
v rámci „Dňa zdravia”. Na hodinách anglického jazyka žiaci vyjadrili svoj postoj k drogám v projektoch, ktoré pripravili na počítačoch. Naša škola sa zapojila aj do nového preventívneho
programu Európskej komisie „Súťaž nefajčiarskych tried”, ktorý
je zameraný na oddialenie začiatku fajčenia a zároveň motiváciou ku skoncovaniu s fajčením mladých ľudí. Všetky súťažiace
triedy, ktoré od 14. novembra 2005 do 28. apríla 2006 vydržia
nefajčiť, obdržia triedny certifikát a následne budú zaradené do
žrebovania o hlavnú cenu, t.j. triedny výlet do Portugalska
a ďalšie vecné ceny. Všetky aktivity sme zamerali na harmonický rozvoj osobnosti, so snahou vychovávať mládež vo svojom
vnútri takú silnú a odolnú, aby po droge vôbec nesiahla.

Héthatár
Tizenegy határmenti magyar település és három Európa Parlamenti
képviselő írta alá a Héthatár, Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség
a Kárpát-medencében Egyesület alapító okiratát. Az alakulást megelőzően: Esztergom, Debrecen, Hódmezővásárhely, Fehérgyarmat, Harkány,
Mohács, Körmend, Lenti, Nyíradony, Sarkad és Sátoraljaújhely képviselőtestületei nagy többséggel megszavazták az egyesület alapítását. Ezek
után, a városok képviselői és a három EU parlamenti képviselő, ünnepélyes keretek között Esztergomban látta el kézjegyével a dokumentumot.
Az eseményen az alapítók mellett, előadást tartott: Nemeskürty István
irodalomtörténész, Grosics Gyula, az Aranycsapat kapusa, Csűri István, a
Királyhágó-melléki Egyházkerület püspök-helyettese, Duray Miklós, az
MKP ügyvezető alelnöke, Orosz Ildikó, a beregszászi főiskola igazgatója,
Jakab Sándor, a horvátországi magyarok képviselője, valamint DukaZólyomi Árpád, EU parlamenti képviselő. Az egyesület elnökévé a jelenlevők egyhangúlag, a Interregionális, határmenti együttműködések szakértőjét, az Európai Parlament képviselőjét, Pálfi Istvánt választották.

Mgr. Jana Baťalíková, koordinátorka protidrogovej prevencie
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Comenius konferencia az Ady Endre Alapiskolában

Háromnapos nemzetközi találkozónak adott otthont az Ady
Endre Alapiskola. Régi és új Comenius iskolák vezetői, pályázati koordinátorai, anyanyelvet és idegen nyelvet oktató tanárai tanácskoztak, vitáztak arról, hogyan lehetne a diákokat
egyéb más szabadidős tevékenységek mellett megnyerni az olvasásnak, becsalogatni őket a könyvtárba. A konferencia célja
az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, az olvasóvá nevelés, elsősorban az anyanyelvi és irodalomórák keretében úgy, hogy
egyrészt örömüket leljék tanulóink az olvasásban, másrészt ré-

szesei legyenek egy aktív alkotó munkának. A Comenius pályázatban résztvevő iskolák koordinátora Peter Hammel, a
Busecki Integrierte Gesamtschule /IGS/ tanára, a nemzetközi
pályázat nyelvi korrektora pedig Ulrike Klute volt. A lengyelországi partneriskolát Ewa Piotrowska igazgató asszony, továbbá
Magdalena Czielenkiewicz és Julita Pawlak képviselték. Régi-új
partnerünket, a Táti Önkormányzati Iskolát Simon János igazgató, Esperger Miklósné és Krakó László tanárok képviselték.
A találkozót Fodor Zsuzsa igazgató asszony, Németh Anita,
Baranovics Róbert, Himmler Zsófia tanárok és Marcibál Márta projektkoordinátor szervezték. A konferencia munkanyelve
a német volt. A termékeny beszélgetés módszertanilag is rendkívül hasznos volt, hiszen sok jó ötlet hangzott el, amelyekkel
érdekesebbé, tanár és diák számára egyaránt örömtelivé, alkotóvá, munkáltatóvá tehető egy-egy anyanyelvi és irodalomóra.
A találkozón „Barangolás az irodalomban” címmel egy újabb
három évre szóló Comenius pályázat született meg, amelyet az
Európai Unió Socrates irodája támogat és finanszíroz. Az
együttműködés, a baráti kapcsolat és a tapasztalatcsere tehát
továbbra is megmarad. Eddigi feladatainkról, eredményeinkről: szabadidőről, az ifjúság gondjairól, óhajairól egy közös
nyelvnek, a németnek köszönhetően tanulóink levelezhetnek és
a Comenius pályázat jóvoltából találkozhatnak és ismerkedhetnek is a nemzetközi projektbemutatókon egy-egy partneriskolában. A következő helyszín a németországi Buseckben lesz.

Tisztelt Szülők, Pedagógusok!
A párkányi Ady Endre Alapiskola mellett működő Gyermekeinkért – Iskolánkért Polgári Társulás
szeretettel meghívja Önöket a másodízben megrendezésre kerülő

Szülők-Pedagógusok Báljára
A bál időpontja: 2006. február 11, 19.00, Helyszíne: VMK Párkány
Zene: RIO, A jegy ára (vacsorával): 400,- Sk
Jegyrendelés: 2006. január 31-ig az Ady Endre Alapiskolában,
Hétfő-péntek: 9,00-13,00 a 036/7520730 telefonszámon

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

-mm-
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Az önkormányzat hírei
Párkány város képviselőtestülete 2005. december 13-i rendes
ülésén:
– jóváhagyta a kommunális és építési hulladék elszállításának
díjait szabályozó 8/2005 sz. rendeletét
– jóváhagyta a szállásadó díjait szabályozó 9/2005 sz.
rendeletét
– jóváhagyta a kommunális és építési hulladék elhelyezését
szabályozó 10/2005 sz. rendeletét
– jóváhagyta az ebadót szabályozó 11/2005 sz. rendeletét
– jóváhagyta az ingatlanadót szabályozó 1/2006 sz.
rendeletét.
Valamennyi rendelet 2006. január 1-i hatállyal lép érvénybe.
– megállapította, hogy a város 2006 (2007-2008). évi
költségvetési tervezetéhez a polgárok nem nyújtottak be
javaslatokat.
– jóváhagyta a városi vállalatok, kulturális és oktatási
intézmények 2006. évi költségvetésének szétírását
– jóváhagyta a város 2006. évi költségvetésének szétírását. A
tervezett saját költségvetési bevételek és kiadások egyaránt 113
718 000 koronát tesznek ki, míg a költségvetésen kívüli
bevételek és kiadások 40 674 000 koronát, összesen tehát 154
392 000 koronát.
– feladatul adta a városi hivatalnak egy olyan – független
opponens által hitelesített – tanulmány beszerzését, amely
alternatív megoldásokat tartalmazna:
a.) a gázáremelések jelenlegi és jövőben várható negatív
hatásának enyhítésére a lakosság és a többi fogyasztók számára
b.) az egyedül gázüzemű hőtermelés rizikóinak enyhítésére
– jóváhagyta a helyi tömegközlekedés új tarifáit, amelyek
2006. január 1-től hatályosak. Eszerint az egyszeri vonaljegy
ára 10.- korona lesz, a kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas) 5.korona, a poggyászjegy pedig szintén 5.- korona.
– jóváhagyta a lakáskezelő vállalat 2005. évi költségvetésének
módosítását. Ezáltal 2,5 millió koronával megemelte a
Laktanya utcai lakások felújítására szánt támogatást, azzal,
hogy a cég ebből nem merítheti azt a 250 000 koronás tételt,
amelyet a lakáseladások közvetítésére szánt.
– jóváhagyta egy 5 millió koronás áthidalási hitel felvételét a
Laktanya utcai lakások felújításának befejezésére azzal, hogy a
lakáskezelő vállalat azt 2006. március 31-ig a kamatokkal
együtt visszafizeti a városnak.

– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy dolgozzon ki
tájékoztató anyagot arról, hogy milyen állami és egyéb
lakásépítési források állnak rendelkezésre, beleértve azok
merítésének feltételeit.
– jóváhagyta a Comenius u. 63 alatti következő ingatlanok
egy egységben történő bérbeadását:
kikiáltási ár
Sz. megnevezés
m2
1. Helyiség +közös haszn. részek 26,90
22.865,2. Helyiség +közös haszn. részek 73,20
62.220,– jóváhagyta a következő ingatlanok
bérlete árverés útján valósul meg:
Sz. megnevezés
Cím
1. Ingatlan (Novogal) Fő u. 1
2. Ingatlan (Bicomp) Szt. Imre tér 33

bérbeadását, amelyek
m2
kikiáltási ár
65,78 111.826,- Sk
263,51 447.967,- Sk

-jóváhagyta a sétálóutca épített standjainak bérbeadását,
amelyek bérlete árverés útján valósul meg, azzal a feltétellel,
hogy jövőbeni bérlőjük virágboltot, ujságos standot, vagy
ajándékboltot létesíthet bennük:
Sz. parcella
stand
m2
kikiáltási ár
1. 565/7
1. sz. stand
5,76
9.792,- Sk
2. 565/6
2. sz. stand
5,76
9.792,- Sk
3. 565/5
újságos stand
4,00
6.800,- Sk
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális,
művelődési és sport alapból az alábbi kérelmezők számára:
– Rozmaring nyugdíjasklub – fenyőünnepre –
1.800,- Sk
– Mozgássérültek 99. sz. szervezete – fenyőünnepre –
1.800,- Sk
– TJ Juhcelpap futball szakosztálya – karácsonyi ifjusági
sporttalálkozó díjaira –
2x2.000,- Sk
– elnapolta a lakáskezelő vállalat Kft-vé való transzformálását
célzó alapító okirat megtárgyalását. A testület a cég igazgatói
posztjára kiírt pályázat lezárulása után tér vissza a témához.
– megerősítette a Vadas Kft. hitelkeret emelésével
kapcsolatos határozatát. A megerősítést a polgármester
ismételten nem írta alá. A testület ezzel pontot tett december 1én jóváhagyott határozataira.

Módosított városi rendeletek
A városi képviselőtestület december 13-án a kommunális
hulladék elszállításáról, a szállásadóról, az ebadóról és az ingatlanadóról szóló kötelező érvényű rendeletét is módosította.
A hulladék elszállítási díj 2006-ben személyenként naponta
1,06 korona, éves szinten 387 korona lesz. Változik a cégek
által produkált díj kiszámításának módja is.
Eddig a penzió tulajdonosoknak és azoknak, akik ideiglenes
szállást biztosítottak a városba látogató turistáknak csak a
nyári idényben, azaz május 1-től szeptember 30-ig kellett szállásadót fizetniük. A rendelet módosításából eredően ez a kö-

telezettség már az egész évre vonatkozik, viszont szezonon kívül a szállásdíj naponta és személyenként hét korona, a szezonban viszont tíz korona lesz.
Bérházban nem nagyon kifizetődő az ebtartás, mert a kutyatulajdonosnak évente ezer korona adót kell befizetniük kedvencükért. Családi házban, vagy kertben tartott kutya után viszont a gazdi csak 180 koronát köteles fizetni. Több állat esetén az említett adót beszorozzák a kutyák számával.
Az ingatlanadó 2006-ban a lakások esetében négyzetméterenként négy korona lesz.
-O-

Viteldíjak, gázár, pályázat
A képviselőtestület legutóbbi ülésén határozatot fogadott el a
helyi autóbuszjáratok viteldíjának tíz százalékos emeléséről. Január 1-től tehát egy vonaljegy ára tíz korona lesz (a városi hivatal 11 koronát javasolt). Ez a viteldíj-módosítás elsősorban a
városba látogató turistákat és az elvétve utazókat terheli, mert
a kártyákat használó, állandó utasoknak ugyanúgy nyolc koronát kell majd fizetni, mint eddig. A városi költségvetés 2006ban 1,56 millió koronával járul hozzá a helyi tömegközlekedés

biztosításához.
Tekintettel a földgáz árának 2005-ös szárnyalására egy GJ
hőenergiáért a párkányi fogyasztók 2006-ban 686,80 koronát
fognak fizetni a lakáskezelő vállalatnak.
A lakáskezelőség igazgatói posztjára a polgármester december 12-én pályázatot írt ki. Július Rapavý jelenlegi igazgató
2006. február 28-án távozik helyéről.
(zc)
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Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2005:
– schválilo všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2005
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
– schválilo VZN č. 9/2005 o dani za ubytovanie.
– schválilo VZN č. 10/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
– schválilo VZN č. 11/2005 o dani za psa.
– schválilo VZN č. 1/2006 o dani z nehnuteľnosti.
Všetky nariadenia sú platné s účinnosťou od 1.1.2006
– konštatovalo, že k návrhu rozpočtu mesta na rok 2006
(2007-2008) občania nepodali žiadne pripomienky.
– schválilo podrobný rozpis smerných čísiel mestských príspevkových a rozpočtových organizácií a školských zariadení
mesta na rok 2006.
– schválilo podrobný rozpis návrhu rozpočtu mesta na rok
2006. Rozpočtové príjmy i rozpočtové výdavky mesta
činia 113 718 000 korún, kým mimorozpočtové príjmy i výdavky 40 674 000 korún, celkovo teda 154 392 000 korún.
– uložilo mestskému úradu obstarať vypracovanie komplexnej, nezávislou odbornou oponentúrou overenej štúdie zásadných alternatívnych racionalizačných riešení vedúcich k zmierneniu:
a) stávajúcich, ako i v budúcnosti ďalších nevyhnutne očakávateľných negatívnych dopadov zvyšovania ceny zemného plynu na občanov a ostatných odberateľov tepla z CTZ,
b) rizikovosti danej jediným energetickým zdrojom výroby
tepla – plynom.
– schválilo zvýšenie ceny jednorázového cestovného lístka pre
mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 1.1.2006. Podľa
toho jednorázový cestovný lístok bude stáť 10,- Sk, zľavnený
(žiak, dôchodca) 5,- Sk a batožinový tiež 5,- Sk.
– schválilo zmenu rozpočtu bytového podniku na rok 2005,
tak, že zvýšil príspevok pre rekonštrukciu bytov na Kasárenskej
ulici o 2,5 milióna Sk s tým, že podnik nemôže z toho čerpať položku pre sprostredkovanie predaja bytov v sume 250 000 Sk.
– schválilo prijatie prekleňovacieho úveru na dokončenie rekonštrukcie bytoviek na Kasárenskej ulici vo výške 5 milióna Sk.
s tým, že bytový podnik vráti pôžičku mestu aj so zaplatenými
úrokmi najneskoršie do 31.3.2006.
– uložilo MsÚ vypracovať informatívny materiál o možnosti-

ach získavania finančných prostriedkov zo štátnych a iných
zdrojov pre výstavbu bytových jednotiek, vrátane ich podmienok.
– schválilo prenájom dvoch miestností na Komenského č. 63
ako jeden celok nasledovne:
p.č. názov
m2
Návrh výkrič.
ceny na rok
1. Miestnosť +alikv. časť spol. priestorov
26,90
22.865,2. Miestnosť +alikv. časť spol. priestorov
73,20
62.220,-schválilo prenájom nasledovných nebytových priestorov,
s tým že prenájom sa zhodnotí dražbou, nasledovne:
p.č. názov
adresa
m2
Návrh výkrič.
ceny na rok
1. Nebyt. priestory (Novogal) Hlavná č. 1
65,78
111.826,- Sk
2. Nebyt. priestory (Bicomp) Nám.Sv.Imricha 33 263,51 447.967,- Sk
– schválilo prenájom stánkov na pešej zóne, s tým že prenájom sa zhodnotí dražbou, a s podmienkou, že v predmetných
nebytových priestoroch budúci nájomca môže zriadiť predajňu
kvetín, novín, darčekov a suvenírov.
P.č. Číslo parcely
druh
m2
Návrh výkričnej ceny
na rok
1. 565/7
stánok č. 1
5,76
9.792,- Sk
2. 565/6
stánok č. 2
5,76
9.792,- Sk
3. 565/5
novinový stánok
4,00
6.800,- Sk
-schválilo pridelenie finančného príspevku z mestského fondu,
kultúry a športu pre nasledovných žiadateľov:
– Klub dôchodcov Rozmarín – na posedenie pri jedličke
1.800,- Sk
– ZO ZTP, zákl. org. 99 – na posedenie pri jedličke 1.000,- Sk
– Futbalový oddiel TJ Juhcelpap – na ceny vianočného družobného stretnutia
2x2.000,- Sk
– odročilo prejednanie Zakladateľskej listiny o založení spol.
s r.o. Bytového podniku. MZ sa vráti k problematike po ukončené výberového konania na obsadenie postu riaditeľa bytového
podniku.
– potvrdilo svoje uznesenie súvisiace so zvýšením úverovej linky pre Vadaš s.r.o. Potvrdené uznesenie primátor mesta opätovne nepodpísal. Tým MZ urobilo bodku za svojimi uzneseniami
schválenými 1. decembra.

Upravené mestské nariadenia
13. decembra mestské zastupiteľstvo novelizovalo svoje nariadenia upravujúce o miestnom poplatku za komunálne odpady,
o dani z ubytovania, dani za psa a dani z nehnuteľnosti.
Poplatok za odvoz odpady v roku 2006 bude činiť na jednu osobu denne 1,06 Sk, t.j. ročne 387,-Sk. Mení sa aj spôsob výpočtu
poplatku za odvoz odpady od firiem.
Zatiaľ majitelia penziónov a tí, ktorí poskytujú dočasné ubytovanie pre turistov, platili daň z ubytovania len v letnom období, t.j. od 1. mája do 30. septembra. Úpravou nariadenia bude tá-

to povinnosť platiť počas celého roka, no mimo sezóny bude táto
daň činiť 7,-Sk na deň, kým v letnom období 10,-Sk.
Držanie psa v bytovom dome sa veľmi neoplatí, lebo majitelia
musia ročne zaplatiť daň vo výške 1000,-Sk. V prípade psa držaného v rodinnom dome alebo záhrade to činí len 180,-Sk. Pri väčšom
počte zvierat sa spomínaná daň samozrejme násobí počtom psov.
Daň z nehnuteľností v prípade bytov bude 4,-Sk za meter štvorcový.
-O- (Preklad: Ági)

Cestovné, cena tepla, konkurz
Zastupiteľstvo prijalo uznesenie o 10 percentnom
zvýšenia cestovného MHD. Od 1.1.2006 teda bude stáť
jednorázový cestovný lístok 10 korún (mestský úrad
navrhoval 11 korún). Táto úprava cestovného sa týka
väčšinou návštevníkov mesta a sporadických cestovateľov.
Stálym cestujúci, ktorí používajú cestovné karty, naďalej
budú platiť osem korún. Mesto k prevádzkovaniu hromadnej
autobusovej dopravy prispeje v roku 2006 sumou 1,56

milióna korún.
Vzhľadom na zvýšenie ceny zemného plynu v roku 2005
tomto roku, za GJ energie budú miestnu odberatelia platiť
bytovému podniku 686,80 Sk.
Primátor mesta 12.12.2005 vypísal konkurz na funkciu
riaditeľa bytového podniku. Július Rapavý, terajší riaditeľ,
odchádza zo svojho postu koncom februára.
-zc- (Preklad: Ági)
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Jövő évi beruházások

Investície v budúcom roku

Amennyiben a városnak sikerül megvalósítania az uniós
támogatásokból tervezett beruházásokat 2006-ban összesen 86,75 millió korona értékű tervezet kerülne kivitelezésre. Ebben nem szerepel a mintegy 70 millió korona értékű árvízvédelmi gát, mert ez esetben nem a város lesz a
beruházó). Mintegy 48 millió koronába kerül a volt szeméttelep rekultivációja, 2,3 millióba egy grafikus információs rendszer, amely nagymértékben segítené a városi
hivatal építési, ill. vagyonkezelési osztályának munkáját.
Ötmillió koronába kerülne a Duna-parti sétány kiépítése
és 31 millió korona értékű lesz az Ady Endre Alapiskola
épületének felújítása. Az említett csaknem 87 millió koronához 4,338 millió korona önrésszel kell a városnak
hozzájárulnia.
Az önerőből tervezett beruházások a következők lesznek milliókban kifejezve:
– a Bem József utca felújítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
– a Duna lakótelep gyermekjátszóterének felújítása . . . .0,5
– a Jávorfa és Orgona utca világításának megoldása . . .1,5
– egy magasfeszültségű kábel áthelyezése a Sobieski utcában 0,8
– gázvezeték a Sobieski és Duna utcában . . . . . . . . . . . . .,2
Összesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,0 millió korona

V prípade, ak sa podarí realizovať investície z finančných zdrojov únie, v roku 2006 budú uskutočnené investície v celkovej výške 86,75 milióna korún. V tom nie je
započítaná protipovodňová hrádza vo výške 70 miliónov
korún, lebo v danom prípade investorom nebude mesto.
Rekultivácia starého smetiska stojí 48 miliónov, ďalej za
2,3 milióna korún by sa mal uviesť do života grafický informačný systém, ktorý by znamenal veľkú pomoc pre
činnosti odboru výstavby, resp. mestského majetku MsÚ.
Päť miliónov činia náklady vybudovanie promenády na
Dunaji, 31 miliónov bude stáť rekonštrukcia budovy základnej školy Endre Adyho. K spomínaným 87 miliónom
musí mesto priložiť svoju samoúčasť v hodnote 4,338 milióna korún.
Z vlastných zdrojov sa plánuje realizácia nasledovných
investícií vyjadrené v miliónoch:
– rekonštrukcia ulice Jozefa Bema ......................................2
– rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Dunaj..........0,5
– riešenie osvetlenia na Javorovej a Orgovánovej ulici.....1,5
– premiestnenie kábla vysokého napätia na Sobieskeho ulici .....0,8
– plynovod na Sobieskeho a Dunajskej ulici ....................1,2
Spolu: .............................................................................6,0

Abban az esetben, ha lesz rá költségvetési fedezet, 8,5 millió
korona ráfordítással felújítanák a Petőfi utca régi szakaszának
vagy a Rákóczi utcának az útburkolatát.

V prípade, ak rozpočtové zdroje umožnia mala by sa uskutočniť rekonštrukcia cesty na starej časti Petőfiho, alebo Rákócziho
ulice vo výške 8,5 milióna korún,

Oravetz

-cz- (Preklad: Ági)

Portréty našich reprezentantov
Tomáš Stano – odchovanec kanoistického oddielu TJ
Dunaj Štúrovo, študent Fakulty telesnej výchovy
a športu UK Bratislava, člen Slávia UK – Centrum akademického športu, reprezentant Slovenska v kanoistickom maratóne v dvojkajaku. Na majstrovstvách Európy sa umiestnil na peknom 12. mieste.
-Tomáš, kanoistike sa venuješ od svojich jedenástich
rokov, čo bolo predtým?
-Samozrejme ako každý chlapec na dedine som hral
futbal. Do lodenice ma prilákal spolužiak Peter Gelle.
– Nikdy si neľutoval, že si sa dal na tak náročný
a ťažký šport?
– Tréner, Jozef Kužel nám na tréningoch v žiackych kategóriách vždy vymýšľal hry v telocvični, vonku i na vode, a samozrejme príťažlivé boli i splavy. Mali sme sa
možnosť vyšantiť. Osobne som v tom čase nebral tréningy vážne, len ako zábavu, vyplnenie voľného času a emocionálne vyšantenie.
– Ako si zvládal psychicky majstrovstvá Európy?
– Ja som bol prvýkrát na takomto veľkom podujatí, my
aj tréner sme boli spokojní. Ťažká bola domáca kvalifikácia. V samotnom preteku nám ešte chýbali skúsenosti,
najmä čo sa týka taktiky jazdy na vlne.
– Aká bola cesta k tomuto úspechu?
– Samotná dlhodobá príprava bola plná sebazaprenia
a náročná na psychickú odolnosť. Celé hodiny pádlovať..., jediné pozitívne bolo, že sme boli v neustále sa
meniacom prírodnom prostredí.
Peter Gelle – odchovanec kanoistického oddielu TJ
Dunaj Štúrovo, teraz člen Armádneho športového klubu Dukla Trenčín, seniorský reprezentant Slovenska
v rýchlostnej kanoistike v kategórii kajak jednotlivcov

na 500 m.
– Peter, so športom si začínal u otca v plaveckom oddieli. Keď si prešiel do kanoistického oddielu, snívalo
sa ti, že raz budeš seniorským reprezentantom Slovenska?
– Úprimne povediac, sníval som o účasti na najväčších
športových podujatiach a sviatku športovcov – olympiády, ale asi to boli len detské sny. Čiastočne sa mi splnili už účasťou na dorasteneckých majstrovstvách sveta,
kde som štartoval ako gymnazista za Slovensko v dvojkajaku – boli sme v semifinále. Tento rok po nástupe do
Armádneho strediska vrcholového športu som mal za cieľ reprezentovať Slovensko v kategórii muži do 23 rokov.
To som splnil a skončil som vo finále na 8. mieste. Na
prekvapenie som si však v domácej kvalifikácii vybojoval
i tričko reprezentanta za tzv. „veľkú reprezentáciu”, a to
v kajaku jednotlivcov na 500 m trati. Na ME som bol
v semifinále a na Majstrovstvách sveta v Záhrebe som
skončil v rozjazdách. Neudržal som výkonnosť tak dlho,
som ešte málo skúsený.
– Ako si zvládol psychicky štarty proti zvučným známym majstrom?
– Nenechal som sa vynervovať, bol som si vedomý, že
som poctivo trénoval a tak som bojoval o najlepšie
umiestnenie.
– Neľutuješ, že sa venuješ vrcholovému športu?
– Vrcholový šport je extrém, je náročný, ale pomáha
rozvíjať vlastnosti, ktoré sú v živote veľmi cenné a vytvárajú nám náskok pred inými ľuďmi, ktorí nešportujú,
ktorí nemuseli v živote prekonávať prekážky. Naučí dodržiavať denný režim, pravidlá a zásady poctivej súťaže,
lepšie zvládať stres, sebaovládaniu.
J.K.
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Správy z celulózky
Papierenské koncerny Jefferson
Smurfit a Kappa Packaging sa zlúčili
Írska papierenská skupina Jefferson Smurfit a holandský
koncern Kappa Packaging po odsúhlasení príslušnými orgánmi Európskej únie oficiálne zlúčili svoje výrobné a obchodné
kapacity. Zlúčený koncern pod názvom Smurfit Kappa Group dosiahol lepšie geografické pokrytie v Európe a v Južnej
Amerike. Za rok 2004 spoločné tržby dosiahli 7,6 miliárd eur,
pričom oba pôvodné koncerny v 23 európskych a 9 juhoamerických štátoch zamestnávajú 43 tisíc zamestnancov. Spoločná kapacita výroby dosahuje 6,1 mil. ton obalových papierov a 5,1 mil. ton vlnitých lepeniek ročne. Smurfit Kappa
Group sa stala svetovým lídrom v dodávkach vlnitých lepeniek a európskym lídrom v dodávkach obalových papierov.
V Južnej Amerike si zachová pozíciu jednotky v oboch sortimentoch. Generálny riaditeľ skupiny Smurfit Kappa Group,
Gary McGann poznamenal: „V európskom papierenskom
obalovom priemysle sme identifikovali nevyhnutnosť štrukturálnych zmien. Veríme, že zlúčenie prinesie úžitok všetkým
zúčastneným stranám v meniacich sa trhových podmienkach.
Teraz máme potenciál rásť najmä na expandujúcich trhoch
východnej Európy a Južnej Ameriky”. Na Slovensku vlastní
zlúčený koncern papiereň Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. a kartonážku Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. Vedenie štúrovskej papierne predpokladá, že zlúčením koncernov získa firma
možnosť dodávať svoj polochemický fluting do väčšej integrovanej skupiny. V rozšírenej skupine je spomedzi viac ako 400
firiem jedinou, ktorá vyrába fluting technológiou SAQ (bez
použitia síry).

Grant na rekonštrukciu K1
Koncom novembra podpísal minister životného prostredia
SR László Miklós rozhodnutie, ktorým schválil žiadosť Kappa
Štúrovo, a.s. o udelenie grantu vo výške 125 465 000 Sk na
projekt „Rekonštrukcia kotla K1 na spoluspaľovanie biomasy”. Je to nenávratný finančný príspevok, pričom suma predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu
projektu. Zvyšnú časť bude potrebné po súhlase predstavenstva koncernu Smurfit Kappa Group uhradiť z interných zdrojov. Zrekonštruovaný kotol zabezpečí využitie všetkých spáliteľných odpadov, ako i dostatok pary na výrobu elektrickej
energie. Získame tým schopnosť vyrábať „zelenú” energiu
z biomasy, čím sa pre nás otvorí možnosť obchodovať s ňou.
Vyspelé, spoločensky zodpovedné firmy kladúce dôraz na environmentálne správanie totiž signalizujú záujem nakupovať
elektrickú energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energií
(biomasy), čím deklarujú, že svoju činnosť zakladajú na trvalo udržateľnom rozvoji. Rekonštrukcia potrvá približne rok
a kotol K1 by do prevádzky mohol byť opäť uvedený v prvom
štvrťroku 2007. Pomocou spaľovania biomasy budeme poľahky dosahovať emisné limity platné od roku 2007.

Výroba fólií sa presúva z Dánska
do Štúrova
Firma Monarflex, ktorá patrí do dánskeho koncernu Icopal,
investuje v Štúrove približne 22,5 mil. eur. V závode sa budú
vyrábať plastové membrány a fólie. Investícia dá prácu asi
70-tim ľuďom. „Ide o presun výrobných liniek z dánskeho

Herlevu do Štúrova, no investícia zahŕňa aj nové zariadenia”,
povedal Ing. František Solár, budúci riaditeľ štúrovského Monarflexu. „Výrobu plánujeme rozbehnúť začiatkom mája
2006. Súčasná firma Monarflex v Herleve by mala byť ku
koncu budúceho roka zatvorená a výroba bude pokračovať
v Štúrove. Dôvodom tejto operácie je rozhodnutie Icopalu
zvýšiť konkurencieschopnosť, teda zachovať rovnakú kvalitu
pri nižších nákladoch”. Štúrovský závod bude vyrábať najmä
pre potreby stavebníctva, no dánsky partner napríklad registruje aj záujem anglických futbalových klubov hrajúcich elitnú Premier League, ktoré by tieto fólie radi používali na zakrytie hracích plôch. Pôjde o bezodpadovú výrobu a ako surovinu bude možné spracovávať aj použité polyetylénové fólie. „Zamestnancov budeme prijímať v súlade s nábehom jednotlivých technológií. Predpokladáme, že v januári prijmeme
7 alebo 8 operátorov a stavy budeme postupne dopĺňať. Takmer všetci prijatí zamestnanci pôjdu na zaškolenie do Dánska, aby spoznali linky a osvojili si potrebné zručnosti. Doteraz sme do Monarflexu presunuli šiestich zamestnancov Impregnácie z tunajšieho Icopalu, a ďalší traja sú pripravení nastúpiť od januára. Budeme prijímať približne 10 ľudí mesačne. Chcel by som upozorniť, že takmer u všetkých budúcich
zamestnancov požadujeme aspoň základnú znalosť angličtiny, a to aj v prípade radových zamestnancov obsluhujúcich
linky. Je dôležité, aby vedeli komunikovať s dánskymi operátormi počas školenia a aj počas ďalšej spolupráce. Všetky žiadosti o zamestnanie študujeme osobne. Výber pozostáva z niekoľkokolových pohovorov a z psychologických testov” – informoval Ing. Solár.

„Firemný Mikuláš” potešil 1 799 detí
Po deviaty krát sa zamestnanci personálneho útvaru Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. vybrali do štúrovských škôl, aby mikulášskym balíčkom potešili tunajších žiakov. Bezmála 1 800
balíčkov v hodnote vyše 75 tisíc Sk sme darovali žiakom špeciálnej školy, žiakom dvoch základných škôl, a žiakom 1-4.
ročníka osemročného gymnázia. Dopravu finančne podporila
spoločnosť Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s..
Správy zostavil PhDr. Robert Kiss, hovorca Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
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Úspech v projekte „Poznávajme vlastnú minulosť”
Cieľom projektu „Pátranie po predkoch” je podnietiť záujem
mladých ľudí o svoju minulosť, prítomnosť cez svoju rodinu,
svojich predkov. Projekt je určený pre žiakov základných
a stredných škôl a je vyhlásený Metodickým centrom v Bratislave a občianskymi združeniami Alfa a Marcus Aurelius. Základná škola v Štúrove sa už tretíkrát zapojila do tohto zaujímavého projektu. Úlohou žiakov bolo tvoriť dejiny vlastnej rodiny,
zapisovať spomienky starého a prastarého otca a mamy, zhromažďovať fotografie, písomnosti. Veľmi nás potešil úspech
dvoch žiakov. Adrián Horváth získal 1. miesto a Igor Holop 2.
miesto v silnej aj medzinárodnej konkurencii. Adrián Horváth
písal o svojom pradedovi, ktorý pracoval ako colník v Rabčici-

ach na Orave. Z jeho práce bolo cítiť obdiv voči čestnosti a pracovitosti prastarého otca, ktorého spoznal na základe spomienok čipernej prababky. Práca Igora Holopa opísala dve rodiny.
Rodinu mamy, kde sa zameral na prababičku Sokolovú, ktorá sa
dožila až 101 rokov. Dedko Zelinka bol pre väčšinu obyvateľov
mesta známy ako telocvikár, športovec a tréner vzpierania. Aj
z otcovej strany opísal autor rodinu, najmä babku a dedka, známych a vážených lekárov. Ocenení žiaci dostali diplom a vecné
dary. Najväčším darom však boli pre nich rozhovory s blízkymi
a o blízkych. Je dôležité poznať dejiny rodín, tie tvoria dejiny
národa a krajiny.

Čaro zimných sviatkov
V radostnom očakávaní Vianoc sa akoby na chvíľu zastavil čas.
7.decembra vo veľkej sále MsKS sa zišli deti, rodičia, starí rodičia, učitelia a ostatní priaznivci ZŠ v Štúrove, aby si spoločne
pozreli „Zimnú rozprávku”. Tak sa totiž volal kultúrny program
pripravený žiakmi školy pre radosť a potešenie všetkých. Program uviedli prváci z DDS Plamienok, ktorí nacvičili rozprávku
„O dvanástich mesiačikoch”. Sálou ďalej zneli vianočné piesne
v podaní tretiakov, štvrtákov, žiakov zo 6. a 8. C triedy. Dominika Záhoreczová zahrala na klavíri a E. Košťálová zo 4. C triedy zarecitovala úryvky z myšlienok sv. Františka z Assisi o láske
a porozumení. Novými tancami a spevmi sa predstavili deti
z DFS Štúrovčatá. Prváci, druháci a štvrtáci priniesli na javisko
dobrú náladu a radosť, dobre zvládnuté tanečné kroky a vinše.

Poďakovanie za príjemný večer patrí nielen všetkým účinkujúcim, ale i rodičom, pani učiteľkám a pani vychovávateľkám
ŠKD, ktoré deti pripravovali. Naším cieľom bolo obdarovať prítomných pekným darčekom v podobe programu, z ktorého majú radosť všetci. Uvedomujeme si však, že najkrajším darčekom
v predvianočnom čase je prejav ochoty, pozornosti a lásky. Buďme na tieto dary štedrí – veď nič nestoja a obdarovanému spôsobujú vždy veľkú radosť. Riaditeľstvo školy ďakuje zároveň za
spoluprácu a priazeň v končiacom sa roku všetkým deťom a rodičom, podporovateľom a spolupracovníkom. Želáme v novom
roku veľa zdravia, spokojnosti, šťastia v osobnom i pracovnom
živote.
Riaditeľstvo ZŠ

Európsky deň rodičov a škôl
9. novembra 2005 sa na našej škole uskutočnil už po tretíkrát Európsky deň rodičov a škôl. Účelom tejto akcie je lepšia
spolupráca rodičov a škôl. Vďaka nej sa bližšie zoznámime so
zaujímavými a aj netradičnými povolaniami rodičov i zabudnutými remeslami starých a prastarých rodičov. Každá trieda
má svoj program. My sme sa na ten náš veľmi tešili. Na začiatku celej akcie sa nám prihovorila riaditeľka našej školy. Siedmaci sa stretli s pánom Szórádom z polície. Porozprával nám
o drogách, o postupe polície pri rôznych zásahoch. Dozvedeli
sme sa, že i za zdanlivo malú krádež môže zlodej skončiť vo väzení na viac rokov. Po besede sme vyšli na školský dvor. Nevedeli sme si ani predstaviť, prečo je na dvore staré auto? Najprv
začala atrakcia s policajnými psíkmi. Bezpečne našli v aute
ukrytú výbušninu a drogu, rýchlo zneškodnili páchateľa. Potom sme si pozreli ako policajní „kukláči” zneškodnia páchateľa. Videli sme akcie ako z filmu. Páchateľov v unikajúcom aute zastavili, prinútili vystúpiť a spútali ich. Ľutovali sme uja
policajta, ktorý zobral na seba úlohu páchateľa. V boji zblízka

ho vôbec nešetrili! Z ničoho nič začalo horieť auto. Vôbec sme
nevedeli, čo sa bude diať ďalej. Z diaľky sme začuli zvuk sirén.
Vozidlo hasičov a záchranka so zapnutými sirénami prišli na
školský dvor. To, čo nám predviedli hasiči sme sledovali so zatajeným dychom. Po uhasení požiaru ošetrili záchranári „zraneného”. Veľmi nás zaujali aj zbrane policajtov, technické vybavenie áut hasičov a záchranárov. Pred obedom sme sa vybrali do kina, kde pracuje mama našej spolužiačky. Videli sme ako
premietajú film, menia kotúče tak, aby to diváci v sále nezbadali. Tu nám premietli zaujímavý akčný film.
Náš spolužiak Roman spolu s bratom a otcom predviedli piatakom a deviatakom ukážky jázd na motorkách, štvorkolkách, jazdu zručnosti s malým traktorom. A aké boli naše dojmy? Európsky deň rodičov a škôl je zaujímavé podujatie a mal
by sa organizovať aj ďalej. Zistili sme, že Štúrovo má výborných policajtov, hasičov a záchranárov, lebo v mnohých mestách by takýto program deťom neurobili.
Kolektív VII.C triedy ZŠ Štúrovo

Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért
Rendkívül értékes és párját ritkító kezdeményezést indított
útjára 2005 elején Esztergom város önkormányzata, amikor
életre hívta a Szent Miklós Alapot, amely 2005. január 1-től
kezdte meg működését. Az alap létrehozását, a jogosultság
feltételeit és működtetésének rendjét önkormányzati rendelet szabályozza. Ennek lényege, hogy minden Esztergomban
születő gyermek születésekor az esztergomi önkormányzat
flmillió forintot helyez letétbe. Ezt a pénzt minden évben 50
ezer forinttal megnöveli, egészen a támogatott huszonegy
éves koráig. A város fontosnak tartja, hogy Esztergom város
lakói az európai uniós kihívásoknak minél jobban meg tudja-

nak felelni, ezért az esztergomi képviselőtestület a pénz felvételéhez legalább középszintű végzettség vagy szakma megszerzését írta elő. Az időközben felnőtt fiatal legkorábban
huszonegy éves korában veheti igénybe az összeget kamataival, hozamaival együtt, melyet önálló otthonteremtésre vagy
pedig felsőfokú tanulmányainak költségeire fordíthat. Esztergom Város Önkormányzata javasolja a magyar kormánynak, hogy a bébikötvényhez kapcsolódó jogszabályok kidolgozása az Esztergomi Szent Miklós Alap főbb tartalmi elemei
alapján történjen.
(Sajtóközlemény)
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Januárové filmové hity v kine DANUBIUS, alebo čo by ste mali určite vidieť
Premiéra mesiaca
KING KONG (USA, Nový Zéland 2005)
Réžia: Peter Jackson, hrajú: Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black
Slávou ovenčený režisér Peter Jackson sa po obrovskom úspechu tolkienovskej trilógie Pán prsteňov rozhodol s rovnakým nadšením a perfekcionizmom natočiť remake filmu z roku 1933 o smutnom osude obrej gorily, ktorá sa z ostrova uprostred Indického oceánu dostáva na
Manhattan. Digitálny detailne vypracovaný svet Petra Jacksona nám
poskytne najúžasnejšie putovanie v čase (návrat do New Yorku 30-tych
rokov), najefektnejší stratený svet (praveký svet Ostrova lebiek s digitálnymi veľjaštermi) a najpresvedčivejšie filmové monštrum – King Kong.
Je to úžasný mix dobrodružstva, napätia a romantiky, film, ktorý nás
prenesie na fantastické miesta, ktoré by sme inak nikdy nevideli a nechá
nás zažiť situácie, ktoré by sme inak nezažili.
Príbeh mladého čarodejníka pokračuje
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR (Veľká Británia, USA
2005)
Réžia: Mike Newell, hrajú: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert
Grint
Štvrtý školský rok v Bradaviciach nám prináša ďalšie dramatické,
miestami až temné, vizuálne úchvatné dobrodružstvá Harryho Pottera
a jeho kamarátov. Harry má už štrnásť rokov a musí si poradiť nielen
s tradičnými školskými povinnosťami, ale aj so začínajúcou pubertou,
prvým zárodkom citu k pôvabnej Cho, ako aj s roztržkou s Ronom. Najdôležitejšou udalosťou je ale nesporne Turnaj troch čarodejníckych škôl,
ktorý postaví hrdinom príbehu do cesty nejednu prekážku a vystaví ich
mnohým nebezpečenstvám. Vo vzduchu totiž visí čosi nečisté a blíži sa
chvíľa, keď povstane pán zla, lord Voldemort . . . .
FILMOVÝ KLUB
DVE TVÁRE VERY DRAKE (Veľká Británia, Francúzsko, Nový
Zéland 2005)
Réžia: Mike Leigh, hrajú: Imelda Staunton, Phil Davis, Peter Wight
Na pozadí komorného príbehu otvára významný britský režisér Mike
Leigh večnú tému morálky a svedomia, krehkej hranice medzi dobrom
a zlom. Príbeh sa odohráva v Londýne roku 1950. Vera Drake je matkou dvoch dospelých detí Ethel a Sida. Má milujúceho manžela Stana

K i n o

–

i prácu, ktorá ju napĺňa: upratuje v bohatej rodine, stará sa o bezvládneho suseda a chorú, apatickú matku – a robí nelegálne potraty. Pomoc
druhým je pre ňu rovnako samozrejmá ako dýchanie. Nikto nepochybuje o jej dobrote, ani ona sama. Dovtedy, kým sa jedna z jej klientiek nedostane do nemocnice na pokraj smrti, čo vyvolá policajné vyšetrovanie. Vo chvíli zatknutia sa celý dovtedajší Verin život rozpadáva.
Triler na ruský spôsob
NOČNÁ HLIADKA (Rusko 2004)
Réžia: Timur Bekmambetov, hrajú: Konstantin Chabenskij, Vladimír
Menšov, Valerij Zolotuchin
V pozadí tohto zaujímavého a nevšedného filmového počinu stojí obdiv kazašského režiséra Bekmambetova k tvorcom takých trilerov akými sú Pán prsteňov, Blade či Matrix a jeho snaha vyrovnať sa týmto veľkým vzorom vlastným spracovaním daných tém. Príbeh filmu nie je až
taký podstatný, najdôležitejší je podivuhodný svet, v ktorom sa odohráva – ukazuje nám pravú tvár súčasnej Moskvy plnej upírov, pokútnych
čarodejníkov, veľkých mágov, Síl Svetla a Síl Tmy, konfrontáciu dobra
so zlom s efektnými digitálnymi trikmi, ale bez hollywoodskej sentimentality.
Romantická komédia
AKO ULOVIŤ DRUŽIČKU (USA 2005)
Réžia: David Dobkin, hrajú: Owen Wilson, Vince Vaughn, Jane Seymour
Film považovaný za najlepšiu komédiu minulého roka rozpráva príbeh dvoch kamarátov Johna a Jeremyho, ktorí pomocou prepracovanej
stratégie prenikajú na cudzie svadby a bez zábran zvádzajú čokoľvek, čo
sa v emocionálne nabitej atmosfére nechá. Bez výčitiek svedomia pri
tom používajú osvedčené, stokrát opakované triky, frázy, polopravdy.
Dosiahnuté úspechy ich privedú k trúfalému rozhodnutiu dostať sa na
prísne stráženú svadbu dcéry ministra financií. Pri sledovaní originálnych príhod tejto podarenej dvojice zvodcov okorenených neošúchanými gagmi, sa určite nudiť nebudete.
To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

Kino DANUBIUS ďakuje za prejavenú priazeň a praje Vám
úspešný nový rok!

M o z i

Danubius
Január 2006 Január

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete
3.-4.
5.
6.-7.-8.
10.-11.
12.-13.
14.-15.
14.-15.
17.
18.
19.-20
21.-22.
24.-25.
26.-29.

V moci diabla (Laura Linney, Tom Wilkinson, Campbell Scott)
Ostrov (Scarlet Johanson, Ewan McGregor)
Kliatba bratov Grimmovcov (M. Damon, H. Ledger, M. Belucci) – od 18.00 hod.!
História násilia (Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris)
Noc s nabrúsenou britvou (Cécile de France, Maiwenn, Philippe Nahon)
Madagaskar – detské predstavenie – od 17.00 hod!
Letový plán (Jodie Foster)
Filmový klub: Dve tváre Very Drake (Imelda Staunton)
Kľúč (Kate Hudson, John Hurt)
Ako uloviť družičku (Owen Wilson, Vince Vaughn)
King Kong (Adrien Brody, Jack Black, Naomi Watts, Jamie Bell ) – od 18.00 hod.!
Nočná hliadka (Konstantin Khabensky, Vladimír Menshov)
Harry Potter a ohnivá čaša (Danile Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson) – od
18.00 hodiny!!!
31.1-1.2 Jaskyňa (Cole Hauser, Morris Chesnut)
Pripravujeme vo februári:
Elizabethdown, NARNIA: Lev, šatník a čarodejnica, Kuriér 2
Zmena programu vyhradená!!!
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Mozgássérültek karácsonyi ünnepe
„Harang csendül, ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
(Ady Endre)

A párkányi mozgássérültek 99-es szervezetének vezetősége az idén is december 16-án rendezte meg hagyományos karácsonyi ünnepségét. A karácsonyi énekek most is
jelezték, hogy újra eljött az év legszebb és legmeghittebb
ünnepe. Az érző emberi szívekbe beköltözik a békesség és
a szeretet. A beteg és az egyedülálló emberek ilyenkor még
több szeretetre és megértésre vágynak, mint az egészsége-

sek. Vezetőségünk nagy odaadással és szeretettel készítette elő az ajándékokat, hogy tagjaink érezzék, egy szűkebb
családon kívül még egy nagy családba is tartoznak. Az ünnepséget Tamás Éva elnöknő nyitotta meg. A kultúrműsor
keretében Tamás Éva, Tácsik Katalin és Molnár Magdolna verssel köszöntötték a szervezet tagjait, végül Borovics
Manci néni karácsonyi énekek előadásával színesítette az
ünnepséget. Ezután következett a tagok megvendégelése,
majd a karácsonyi csomagok kiosztása, de nem maradt el
a várva várt tombolahúzás sem. Köszönet támogatóinknak, akik nélkül nem valósulhatott volna meg ez a felejthetetlen, meghitt ünnepség.
Molnár Magdolna, vezetőségi tag

Posedenie pod jedličkou telesne postihnutých
Vedenie základnej organizácie SZTP č. 99 aj v tomto roku
usporiadalo tradičné posedenie pod jedličkou 16. decembra.
Aj v tomto roku bolo počuť vianočné piesne v klube dôchodcov, ktoré pripomínajú príchod najkrajšieho sviatku roku, keď
v srdci každého cítiaceho človeka sa udomácni mier a láska.
Chorí a osamelí ľudia túžia ešte viac po láske a pochopení ako
zdraví ľudia. Vedenie organizácie z tejto príležitosti pre svojich
členov s veľkou snahou a oddaním pripravilo darčeky, občerstvenie a kultúrny program, aby všetci cítili, že okrem rodiny
svojich najbližších patria aj do veľkej rodiny, ktorú im osud
pridelil. Slávnostný príhovor mala predsedníčka p. Tamásová.
V rámci kultúrneho programu odzneli vianočné básne v podaní p. Tamásovej, Tácsikovej a Molnárovej. Vianočnými koledami spestrila program p. M. Borovicsová. Potom prišlo k pohosteniu prítomných, k rozdávaniu vianočných balíčkov a nakoniec k očakávanému losovaniu tomboly.

Aby sa mohlo uskutočniť toto nezabudnuteľné posedenie
vyslovujeme poďakovanie našim nasledovným sponzorom:
Kappa Štúrovo, a.s., Bicomp – Bitter Imrich, Piváreň Sherwood, Csonková Gabriela, Reštaurácia Kotva, Csányi František, Casablanca – Bogdányi Ján, Aquamet – Tóthová Szilvia,
Cocher Elektro, Niszler Juraj a kamaráti, Farkas Attila, Optika Szabó, Sipos Ján, Reštaurácia – Slezák Dionýz, Miratti –
Lengyel Attila, Jednota Nové Zámky, Francúzska pekáreň –
Molnár, Beta-car – Ing. Bócz, Kvetinárstvo – Krako Štefan,
Kvetinárstvo Melinda, Cukráreň Jadran, Cukráreň Vitko,
Drogéria Zatyko, Obecný úrad Nána, Papiernictvo Protex,
Kvetinárstvo Velena, Onódy Norbert, Pizzéria Caesar, Búcsi
Elektro, Max drogéria, Agrovaria, Ján Valkó, Dojcsanová
Margita.
Srdečná vďaka!
Molnárová Magdaléna, členka výboru

Színház és történelem

Szörényi Levente előadása
December 19-én a párkányi művelődési ház nagytermében
„Színház és történelem címmel” izgalmas előadást tartott Szörényi Levente a három rockopera – István, a király, Atilla, Isten kardja és Veled, Uram – megszületésének körülményeiről.
Szörényi Levente egy-egy zenei betét kapcsán szerzői műhelytitkokat is megosztott a hallgatósággal. Egy kérdésre válaszolva elárulta, hogy a legújabb „Árpád népe” című rockoperájának bemutatója 2006. március 28-án lesz a Budapest
Sportcsarnokban. A díszlet összeállításához felhasználják

Elmentem egy szebb világba,
Az álmok, a szépek otthonába.
Mielőtt indultam
Szeretteimtől búcsút nem vettem,
Mint a madarak ősszel, úgy elmentem.
Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján
drága halottunkra
SALLAI GYULÁRA
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
Hugai: Mária, Anna, Júlia és Irén

Makovecz Imre ötletét is. Legközelebb valószínűleg áprilisban
vagy májusban találkozhatunk ismét az időközben pilisszántóivá lett művésszel, aki a Pomáz feletti Holdudvar-árok titkairól tart majd filmvetítéssel egybekötött előadást. A Szörényi
– estet Szabó Klára, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház főorvosa szervezte. Kár, hogy aránylag kevés hallgató tisztelte meg
a maradandó élményt nyújtó, zeneszámokkal illusztrált kétórás időutazást.
Oravetz

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára a drága jó
férjet és édesapát
UJLAKI MIKLÓST
2005. november 28-án a párkányi temetőbe.
Köszönjük a sok szép virágot és koszorút.
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, barátnak és mindazoknak, akik december
7-én elkísérték utolsó útjára a muzslai temetőbe
a szeretett édesapát és testvért
CSUPORT SÁNDORT (61)
Köszönjük a sok virágot, koszorút és búcsúztatót,
amelyekkel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

vlak na smer
Bratislava
Levice
Bratislava
Budapest
Levice
Bratislava
Levice
Nové Zámky
Budapest
Hamburg
Budapest
BĜeclav
Nové Zámky
Budapest
Berlin
Nové Zámky
Budapest
Levice
Brno
Nové Zámky
Levice
Nové Zámky
Budapest
Praha
Nové Zámky
Levice/Dudince
Brno
Budapest
Nové Zámky
Levice
Budapest
Nové Zámky
Bratislava

poznámky
R/Os- ide v r
Os
Štúrovþan
Os
Os - ide v r
Zámþan
Os
Os
Os
EC 174
Os
Svätopluk
Os
Os
Hungária
Os
J.Hašek
Os
Rastislav
Os
Os
Os
Os
J.Hašek
Os
Os
Amicus
Hungária
Os
Os
Os
Os
Devín – ide v s

ODCHODY VLAKOV

12.55

17.30

15.25

c 13.25

b 10.50

r 8.20

Zr 20.50
rk 22.15 (404442)

a 18.10 (404448)
a 18.15 (404446)
r 18.25 (404445)

r 17.25 (404440)

r 17.10

r 18.15

rf 16.35 (404442)

c 15.25 (404440)

a 13.25 (404456)

12.35 (404448)

r 10.40 (404441)
r 10.55 (404448)

r 5.40 (404440)
r 5.50 (404457)
r 6.35 (404457)
c 7.10 (404447)
rf 7.40 (404440)
rf 7.45 (404442)
r 8.05 (404442)
b 8.20 (404448)
r 8.55 (404444)

prímestské autobusy

a 16.35

r 15.30

r 13.10

11.00

7.35

a 5.50

MHD 5

Údaje vlakových spojení sú uvedené orientaþne!

r
c
a
b

Vysvetlivky znaþiek autobusov:

Lr 20.50

19.35

17.55

r 16.40

12.35

s 9.00

6.35

MHD 3

ODCHODY AUTOBUSOV
MHD 2

Údaje vlakových spojení sú uvedené orientaþne!

r 18.45 (404507)

a 17.40 (404446)
r 17.45 (404446)
18.25 (404456)

a 18.20

s 10.35

b 9.00

r 6.05

MHD 1

premáva v pondelok až v piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.
premáva len v dĖoch školského vyuþovania
premáva v sobotu a v nedeĐu a 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.
premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12., 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9.,
1.11. a 17.11.
h premáva v nedeĐu a 24.12., 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.
L premáva od 1.6. do 30.9.
Z premáva od 1.10. do 31.5.

19.55

17.50

16.40 (404456)

vlak zo smeru
poznámky
Nové Zámky
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Nové Zámky
Os
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Bratislava
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Želiezovce
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Os
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Levice
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Bratislava
Budapest
Os
Bratislava
Štúrovþan
Levice/Šahy
Os
Berlin
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Budapest
Os
Nové Zámky
Os
Levice
Os
Budapest
Os
Nové Zámky
Os
BĜeclav
Svätopluk
Hamburg
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Nové Zámky Os–ide v r a s

PRÍCHODY VLAKOV
þas
5.30
5.36
6.30
6.36
7.30
7.31
7.53
8.17
8.48
10.07
10.20
10.48
11.53
12.03
12.30
13.09
15.07
15.16
15.36
16.16
16.30
17.08
17.33
17.52
18.04
18.09
18.16
19.26
19.53
20.04
20.34
20.48
22.09
23.20

r premáva v pondelok až v piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a
17.11.
c premáva len v dĖoch školského vyuþovania
a premáva v sobotu a v nedeĐu a 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.
b premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12., 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9.,
1.11. a 17.11.
h premáva v nedeĐu a 24.12., 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.

a 18.40

18.15

r 17.00

r 15.30 (404448)
r 16.35

r 13.55

r 15.35

c 13.50
14.30
rf 15.10 (404446)

a 14.30

rf 12.25 (404442)

12.30
rf 13.10 (404447)
13.45 (404446)
r 14.30 (404457)

r 11.10 (404440)

rf 10.00 (404446)

r 8.30 (404457)

b 11.10
12.30

a 8.45

r 8.45

rf 7.40 (404446)

15.10

r 10.10

r 7.30

r 7.45

rf 6.15 (404440)
6.25 (404440)
r 6.30 (404457)

prímestské autobusy

r 6.25
a 6.30

MHD 5

r 5.30 (404457)

MHD 3

PRÍCHODY AUTOBUSOV

MHD 2

b 5.30

4.50

MHD 1

(PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2005)

(PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2005)
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Vysvetlivky znaþiek autobusov:

þas
3.27
4.09
5.00
5.40
5.42
5.46
6.39
6.46
7.00
7.56
9.00
9.08
10.17
10.30
11.56
12.42
13.15
13.25
14.04
14.36
15.21
15.23
15.28
15.48
16.46
17.11
18.08
18.15
18.33
18.53
19.36
20.14
20.44

ŠTÚROVO, ŽEL. STANICA - PRÍCHODY VLAKOV A ODCHODY AUTOBUSOV

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

ŽALÚZIE za 1,– Sk

Štúrovo a okolie
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– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!
– külső és belső ablakpárkányok
– szúnyoghálók, harmonikaajtók
– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

REDŐNYÖK – 1,– Sk
Széchenyiho 10, Štúrovo
Tel: 7511-058, 0905/664198
Otvorené: Po-Pia: 900 – 1200 1300 – 1700

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

TWISTER

Rybárske, chovateľské
a umelecko-remeselnícke potreby
Hlavná 50, Štúrovo, Fő utca 50, Párkány
Horgász, kisállattenyésztő
Tel/Fax: 00-36-7523143, 0911-880 858,
és kreatív-kézműves kellékek
0908-759 854

– neoprene melles csizmák
– bélelt csizmák
– thermoruhák, kesztyűk, zoknik

Shimano 2006 modellek már kaphatók!
Újévi akció!
Botok, orsók 10% – 30% árkedvezménnyel!
amíg a készlet tart

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

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

BUÉK
pf.

2006
POČÍTAČOVÉ KURZY
Ak sa chcete naučiť pracovať v programoch Word,
Excel, PowerPoint, Outlook, alebo sa v nich zdokonaliť, alebo potrebujete pomoc s prípravou na testy
ECDL, zavolajte v pracovných dňoch medzi 8.00 a
16.00 na 0904 990 383 – Ing. Mária Szvityelová

Boldog új esztendőt kíván a
Q U I C K

NON STOP

T A X I 8 759 166
0
09

Vám praje veľa šťastia
v novom roku

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

Az új évben új házban, új lakásban, jobb
körülmények között, kényelmesebben szeretne lakni?
Éljen a lehetőséggel, tekintse meg kínálatunkat, hívjon
vagy keressen fel személyesen. Azért vagyunk, hogy
Önt kiszolgáljuk!!!

MŰANYAG ABLAKOK,
AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

Kínálatunk – www.ksreality.sk
KS Reality, realitná kancelária
Office: Nánaská cesta 22, tel.: 036/753 4180,
0905/388663.

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

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

Tel: 035/779 74 47

Dielňa: Jazerný rad 665
946 34 Bátorové Kosihy

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

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

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

Tel: 035/779 74 47

Műhely: Tó sor 665
946 34 Bátorkeszi

Prijmeme
vyučenú
kuchárku
INTERNET-BAR
KORMOŠ

0905/513 732
• A budapesti Szent Margit Kórház felvételt hirdet ápolók részére. Intenzív (+25.000 Ft) és geriatria osztályon
(+40.000 Ft) magasabb fizetéssel. Nővérszállót biztosítunk + ingyenes angol nyelvoktatást.
Ápolási igazgatóság – tel.: 0036-14390246.
• Hľadám projektanta na vypracovanie projektu
prízemného víkendového domu bez rozpočtu, podľa
predloženej dispozície, v rozsahu pre stavebné povolanie a
vyjadrenia. Tel.: 0907/836205.

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

Köszönjük kedves vásárlóink
bizalmát és valamennyiüknek
boldog új esztendőt kívánunk!

Ďakujeme za priazeň
všetkých našich zákazníkov
a prajeme všetkým veľa štastia
v novom roku!
VASKERESKEDÉS
ŽELEZIARSTVO

Slovenská poisťovňa
Agentúrna kancelária – Csenger Árpád
Ďakujeme za priazeň
všetkých našich
zákazníkov a prajeme
všetkým veľa šťastia v
novom roku!

Köszönjük tisztelt ügyfeleink bizalmát
és valamennyiüknek kívánunk sok
szerencsét az új esztendőben!

Tel: 036/7511 220, 0903/238 219
E-mail: arpad.csenger@allianzsp.sk

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

Barkácsgépek széles választékban
Január folyamán 5% árengedménnyel!

CI
K
A
A –
I
C
K
A

Ó!

Široký výber nástrojov
v januári s 5% zľavou!

pf
2006
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COCHER

ELEKTRO

Firma Cocher Elektro
ďakuje za priazeň svojich
zákazníkov a praje veľa šťastia
v novom roku!

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

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

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

Akcia! – Akció!
kŕmne zmesi pre psov a mačky – kutya- és macskatápok
MANCS szalámi 1 kg + 10% gratis
BRASA konz. (csirkés) 1300 gr
CZARO gran. 10 kg
NOVODOG gran. 20 kg
DOGEX Štand. gran. 20 kg
DOGEX Aktiv gran. 20 kg
ROYAL Canin Medium Adult 15 kg+ 4kg gratis
ROYAL Canin Maxi Adult 15 kg+ 4 kg gratis
CICAMIX gran. 1 kg
MASTERCAT gran. 1 kg

Minden kedves vásárlójának
köszöni a bizalmat és boldog új
esztendőt kíván a Cocher Elektro
villamossági bolt!

29,50
38.195.445.479.682.1720.1888.39.41.-

NOVINKA! – ÚJDONSÁG!
Sušené mäso – Szárított hús 5 kg
Kŕmne cestoviny biele – Könyöktészta 5 kg

90.80.-

Kŕmne misky pre psov a mačky (plastové a antikorové)
Etetőtálak kutyáknak és macskáknak (műanyag és antikór)

Na území bývalého Mliekospol-u – A volt tejgyár udvarában

Tel: 0915/038456, agromix @post.sk

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

Vykupujeme:
 meď
70–120 Sk
 hliník
28–58 Sk
 nerez
25–36 Sk
 oceľový šrot Podľa
burzových cien
 mosadz
32–65 Sk
60–100 Sk
 bronz
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výkupne Vás
okrem Štúrova
čakajú na nasledovných miestach:

B á t o r o v é K o s i h y , Mlynská 619, Tel.: 035/779-7551
P o h r o n s k ý R u s k o v , Hlavná 83/A, Tel.: 0905/251-095
N o v é Z á m k y , V i n i č n á 1 7 , Tel.: 0903/818-601
Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

