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Gyetven Miklós lett az év embere az idegenforgalomban
2005-ben Gyetven Miklós, a Vadas
igazgatója lett az „Év embere az idegenforgalomban”. A kitűntetett elmondása
szerint a Nyitra megyei önkormányzat
terjesztette őt fel e megtisztelő elismerésre.
– Mivel érdemelte ki a kitüntetést?
– Az „Év embere az idegenforgalomban” (Osobnosť roka v cestovnom ruchu)
kitüntetést négy kategóriában ítéli oda a
gazdasági minisztérium. Nem tudtam róla, hogy 2005-ben engem is jelöltek, így
meglepődve olvastam a levelet, amelyben
értesítettek, hogy 2005-ben az „A” kategóriában (Az idegenforgalom fejlesztése)
én kaptam ezt a megtisztelő díjat. A kitűntetést idén január 26-án Pozsonyban,
a Slovakotour kiállítás ünnepélyes megnyitóján vehettem át Pomothy Lászlótól,
a gazdasági minisztérium államtitkárától,
az idegenforgalom fejlesztése terén végzett munkámért.
– Ez az elismerés egyértelmű válasz
azon keveseknek, akik kétségbe vonják a
Vadas fejlesztésének ésszerűségét (a saját
és a párkányiak kényelmét féltve azzal
érvelnek, hogy a nyári hónapokban, a
városban túl nagy a zsúfoltság)…
– A Vadas egy olyan vállalkozás, amely
kihatással van az egész régió gazdasági
helyzetére, mert lehetőséget ad arra,
hogy a helyi lakosok is részesedjenek a
régiónkba áramló pénzekből. Ennek
alapkövetelménye, hogy a fürdőt fejleszszük és olyan szolgáltatásokat nyújtsunk,
ami idecsalogatja a vendégeket. Abban az
esetben, ha a vendég már itt van, csupán
a helyi vállalkozókon, a szállásadókon és
más szolgáltatókon múlik, hogy ez a vendégül látott turista minél több pénzt
hagyjon itt a régióban. Csak egy lehetséges utat látok: a fejlesztést. Aki nem fejlődik, az lemarad. Ezért ezúton is szeretnék köszönetet mondani a képviselőtestületnek, hogy ezt belátta, és az utóbbi év
fejlesztéseit támogatta, annak ellenére,
hogy a döntés sokszor nem is olyan
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könnyű, mert van olyan befektetés, ami
komoly eredményt csak évek multán
hoz. Ezt mindenki tudja, aki már vállalkozott.
– Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ha a szolgáltatásokat is ésszerűen fejlesztjük, lehet fejleszteni a fürdő
létesítményeit is. Ilyen szempontból hol
lehet a határ?
– Enyhe túlzással, a határ a csillagos
ég! – sajnos sokan ezt nem hiszik el. Pedig számtalan olyan hely létezik, ahol
sokkal előnytelenebb feltételek mellett
egész települések jól meg tudnak élni az
idegenforgalomból. Mi pedig nagyon
előnyös feltételekkel rendelkezünk. Jó
minőségű és kellő mennyiségű termálvizünk, gyönyörű természeti adottságokkal
bíró régiónk és megfelelő területünk van
a Vadas fejlesztéséhez, a fürdő nyereséges, közel a város és Esztergom, jó bor terem a környéken, stb. Nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van még itt. Szerintem
a városi hivatalnak meg kellene emberelnie magát és megpróbálni szakemberek

bevonásával egységes koncepcióban öszszefogni a régió idegenforgalmát, de főleg megteremteni a feltételeket a magánbefektetők számára is. Hiszem, hogy
akár az idegenforgalomból is meg tudna
élni az egész város. Tudniillik, amit itt kiépítünk, azt nem viszi el a városból senki. Nem úgy, mint az ipari létesítmények
esetében. Most esetleg idetelepülhet egy
nagy cég, de öt év múlva könnyen továbbállhat, pl. Ukrajnába, ha az neki olcsóbb. Utána meg itt marad a sok munkanélküli.
– A Vadas szempontjából mire számíthatunk 2006-ban?
– 2006-ban kisebb fejlesztések lesznek,
kb. nyolc-tíz millió korona értékben. A
fedett uszodához szeretnénk szaunát építeni, mert nagy az igény iránta. Emellett
a további fejlesztés tervein fogunk dolgozni – az elkövetkező években szeretnénk átalakítani a medencéinket, és egy
nagyobb fedett wellness komplexumot
építeni.

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,
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Mikuláš Gyetven je osobnosťou roka v cestovnom ruchu
Mikuláš Gyetven, riaditeľ Vadaš s.r.o sa stal „Osobnosťou
roka 2005 v cestovnom ruchu”. Na toto vyznamenanie ho navrhol Nitriansky samosprávny kraj.
– Za aké zásluhy Vám bolo udelené toto vyznamenanie?
– Vyznamenanie „Osobnosť roka v cestovnom ruchu” udeluje Ministerstvo hospodárstva SR v štyroch kategóriách. Nemal som o tom vedomosti, že v roku 2005 navrhli aj mňa, tak
som s prekvapením čítal list, v ktorom mi oznámili, že v roku 2005 v kategórii „A” (Rozvoj cestovného ruchu) udelili toto vyznamenanie mne. Ocenenie som prevzal 26. januára na
slávnostnom otvorení výstavy Slovakotour z ruky Ladislava
Pomothyho, štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva.
– Toto ocenenie je trefnou odpoveďou pre tých, ktorí spochybňujú racionalitu rozvoja Vadašu.
– Vadaš je podnikanie, ktoré ovplyvňuje hospodárske dianie celého regiónu, lebo dáva príležitosť na to, aby aj miestni obyvatelia sa podieľali na peniazoch, ktoré prichádzajú
do nášho regiónu. Podmienkou toho je ale rozvoj kúpaliska,
aby sme poskytli také služby, ktoré sú lákadlom pre turistov.
Ak náš hosť je už tu, závisí len od miestnych podnikateľov,
majiteľov penziónov a od ďalších poskytovateľov služieb, aby
čo najviac peňazí nechal v našom regióne. Vidím iba jedinú
možnú cestu – rozvoj. Kto nedrží krok s rozvojom, zaostáva.
Preto aj touto cestou by som sa chcel poďakovať mestskému
zastupiteľstvu, že to pochopilo a podporilo rozvojové projekty posledných rokov. Často krát to nebolo ľahké rozhodnutie, lebo existuje aj taká investícia, ktorá prináša prínos iba
po rokoch. Pre každého je to známe, kto už niekedy podnikal.

– Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že ak rozumne rozširujeme aj služby, možno rozvíjať aj zariadenia kúpaliska. Z
tohto hľadiska, kde môže byť hranica?
– Podľa mňa nie je to ohraničené! – žiaľ viacerí tomu neveria. Je veľa podobných miest, kde obyvatelia dosť dobre žijú z cestovného ruchu, pritom majú oveľa horšie podmienky.
V porovnaní s nimi my disponujeme veľmi výhodnými podmienkami. Máme dostatočné množstvo kvalitnej termálnej
vody, región s prekrásnymi prírodnými danosťami a máme aj
dostatočný priestor pre rozvoj kúpaliska, kúpalisko je ziskové, Štúrovo aj Ostrihom sú blízko, v našom regióne sa urodí
dobré víno, atď. Veľmi veľa nevyužitých možností máme ešte na našom okolí. Podľa mňa by sa mestský úrad mal vzchopiť, a za pomoci odborníkov sa pokúsiť spojiť do jednotnej
koncepcie cestovný ruch nášho regiónu, ale hlavne vytvoriť
podmienky aj pre súkromných investorov. Som presvedčený,
že mesto by mohlo vyžiť iba z cestovného ruchu. Totiž, čo tu
vybudujeme, už nám nikto nemôže zobrať z mesta, na rozdiel od priemyselných podnikov. Ak by aj v súčasnosti niekto v
Štúrove vytvoril podnik, môže sa stať, že za pár rokov sa presídli napríklad do Ukrajiny, ak je to pre neho výhodnejšie. Po
ňom zostane iba množstvo nezamestnaných.
– Čo môžeme očakávať v roku 2006 z hľadiska Vadašu?
– V roku 2006 budú menšie rozvojové akcie približne za 810 miliónov korún. Chceli by sme postaviť saunu ku krytej
plavárni, lebo je o ňu veľký záujem. Popritom budeme pracovať na ďalších rozvojových plánoch. V najbližších rokoch
chceme modernizovať naše bazény, a vybudovať jedno väčšie
wellnes centrum.
F. Oravetz

Lemondhatunk a 10-es elkerülő útról?
Ismét kilátástalanul távolba került a 10-es kerülőút (Esztergom-Budapest) megépítése, miután december 7-én a Fővárosi
Bíróság jogerős ítéletében helyben hagyta a Levegő Munkacsoportnak az első négy kilométeres szakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány ellen benyújtott keresetét. A Környezetvédelmi Főfelügyelőség hatástanulmányát eljárási hibára
hivatkozva semmissé nyilvánította december 7-i ülésén a Fővárosi Bíróság, így azt vissza kell vonnia és új eljárást kell lefolytatnia. A Levegő Munkacsoport azt kifogásolta, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése során a civileket – vagyis
a munkacsoportot – nem tájékoztatta a felügyelőség, továbbá
azt is sérelmezte, hogy a tanulmányban nincs felvázolva alternatív megoldás, szerintük ugyanis a vasútfejlesztést kellene inkább támogatni. A felügyelőségnek az ítélet értelmében a hatástanulmány újbóli elkészítése során le kell folytatnia egy hosszú
folyamatot, az évek során elkészült tervet újból meg kell csinál-

ni. Pilisvörösvár polgármestere, Grószné Krupp Erzsébet mélységes csalódásának adott hangot, s úgy véli, hogy a 10-es út
mentén élők a legnagyobb vesztesek. A polgármester az ítéletre
reagálva elmondta: nem érti miért lenne a vasútfejlesztés egy elkerülő út alternatívája. Kilátástalannak és reménytelennek nevezte helyzetüket, hiszen az egész procedúra több évig is elhúzódhat.
Lukács András, a Levegő Munkacsoport vezetője a számukra
kedvező döntést kommentálva kifejtette, hogy a környezetvédelmi engedélyezés újbóli lefolytatása során – reményeik szerint – a kormány változtat közlekedéspolitikáján és a tömegközlekedés fejlesztését helyezi előtérbe. Véleménye mellett az
elkerülő út nem oldaná meg a közlekedési gondokat, hiszen
Budapest több járművet nem tud már elviselni.
Gál Kata (Hídlap, 2005. december 8)

Átadták a felújított mozitermet
Ingyenes vetítéseken már birtokba vette a közönség az esztergomi Bajor Ágost Kultúrmozgó új mozitermét. A művelődési házban december elsején került sor a több mint kétmillió forint értékű beruházást igénylő átalakítás átadására.
A Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma Art mozi-fejlesztési pályázatához 500 ezer forintos önrésszel járult hozzá a
város önkormányzata, s a rövid ideig tartó átalakítás után kényelmes székek, korszerűbb hangzás, új belső kiképzés, multiplex-mozikban megszokott kényelem várja a filmek szerelmeseit. Az átadáshoz kapcsolódó sajtótájékoztatón Szeder Ba-

lázs, a művelődési ház igazgatója azt is elmondta, hogy jövőre
folytatódni fog a korszerűsítés. A csütörtöktől vasárnapig tartó napi még egy vetítésnek köszönhetően ezentúl nem art besorolású mozielőadásokra is sor kerülhet itt. Bár a filmek az
országos premier után bizonyos késéssel fognak ezentúl is
megérkezni, a kultúrmozgó üzemeltetője számít a fiatalok és
az idősek érdeklődésére is. A magyar filmszemle idején az idei
szemledíjas alkotásokból szintén kerül majd egy-két mű a közönség elé.
(Esztergom és Vidéke)
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Vészhelyzet a mentőszolgálatnál
A párkányi sürgősségi mentőszolgálatnál bekövetkező változások miatt január 18-án tiltakozó nagygyűlésre került sor párkányi kultúrház nagytermében, amely csaknem teljesen megtelt.
Meghívott vendégként három parlamenti képviselő – Zuzana
Martináková (Szabad Fórum), Viliam Soboňa és Ján Kovarčík
(HZDS) foglalt helyet a főasztalnál. Rajtuk kívül jelenlétével két
megyei képviselő, Dr. Peter Hudák és Lýdia Forrová is szolidaritást vállalt a szervezőkkel. A tiltakozó megmozdulásra azért került sor, mert az eddig jól működő sürgősségi mentőszolgálat
üzemeltetése az egészségügyben végbemenő reformfolyamatok
eredményeként február 1-től egy komáromi üzemeltető hatáskörébe kerül, amely a 16 eddigi alkalmazott közül mindössze hétnek (3-3 nővérnek és mentősnek, valamint egy orvosnak) kínált
munkát. A maradék kilenc jól képzett szakember az utcára kerül.
A nagygyűlés szervezői nehezményezték a sürgősségi mentőszolgálat működtetésére kiírt pályázat eredményét és az említett
hét személy kiválasztásának módját. Bár szakmai szempontból és
az eredmények alapján a MUDr. Adriana Povinská (aki szintén
részt vett a pályázaton) által vezetett párkányi sürgősségi mentőszolgálat egyike Szlovákia legjobb kollektíváinak, az egészségügyi tárca mégis egy komáromi céget jelölt meg a pályázat győzteseként. Az összejövetelen olyan vélemény is elhangzott, misze-

rint az üzemeltető és a személyzet kiválasztásánál nem szakmai
szempontok, hanem a magántőke bevonása játszotta a főszerepet.
Zuzana Martináková arról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy a
párkányi nem egyedi eset. Szlovákiában 14 jól működő gyorsmentőszolgálatot üzemeltető kórház is elbukta a pályázatot. Felmerült a szolgáltatás privatizációjának jogszerűségének kérdése
is. A képviselő asszony úgy véli, hogy nyomást kell gyakorolni
Rudolf Zajac, egészségügyi miniszterre, hogy azonnali hatállyal
függessze fel a mentőszolgálatok működtetésére feljogosító engedélyek kiadását.
A változásokat ellenzők tiltakozásul egy petíciót fogalmaztak
meg, amelyet még a nagygyűlés előtt hozzávetőleg 800 személy
látott el kézjegyével. A petíció elsődleges célja, hogy orvosolja a
jelenlegi állapotot. Lýdia Forróová elmondta, hogy a megyei
képviselőtestület január 30-án foglalkozik a párkányiak petíciójával.
A hallgatóság soraiban foglalt helyet többek között Szigeti
László, az MKP oktatási államtitkára, Farkas Iván MKP-s parlamenti képviselő és Ján Oravec polgármestert, akik a vitában is
felszólaltak.
Oravetz F.

Protestné zhromaždenie
Kvôli zmenám, ktoré nastali v prevádzkovaní rýchlej zdravotníckej pomoci bolo zvolané 18. januára protestné zhromaždenie
vo veľkej sále MsKS, ktorá sa takmer zaplnila.
Na zhromaždenie boli pozvaní parlamentní poslanci Zuzana
Martináková (Slobodné fórum), Viliam Soboňa a Ján Kovarčík
(HZDS), ktorí zaujali miesto pri hlavnom stole. Popri nich svojou
účasťou vyjadrili solidaritu s organizátormi aj Dr. Peter Hudák a
Lýdia Forrová, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zhromaždenie sa uskutočnilo preto, lebo doteraz veľmi dobre fungujúca služba rýchlej zdravotníckej pomoci v dôsledku reformy zdravotníctva sa od 1. februára dostala do rúk jedného komárňanského
prevádzkovateľa, ktorý z doterajších 16-ych zamestnancov ponúkol prácu len siedmym (3-3 sestrám, resp. šoférom a jednému lekárovi). Ostatných deväť kvalifikovaných odborníkov sa dostane
na ulicu.
Organizátori zhromaždenia vytýkali výsledok konkurzu vypísaného na prevádzkovanie rýchlej zdravotníckej pomoci a spôsob výberu spomínaných siedmych zamestnancov. I keď z odborného
hľadiska a podľa výsledkov kolektív rýchlej zdravotníckej pomoci
vedený MUDr. Adrianou Povinskou je jedným z najlepších na Slovensku, ministerstvo zdravotníctva predsa vyhlásilo za víťaza kon-

kurzu spomínanú komárňanskú firmu. Na podujatí sa vyslovil aj
taký názor, že pri výbere prevádzkovateľa a personálu nezohrali
úlohu odborné kritériá, ale hlavnú rolu hral vstup súkromného kapitálu.
Zuzana Martináková informovala účastníkov o tom, že štúrovský prípad nie je jediný. Na Slovensku neuspelo v konkurze aj 14
nemocníc prevádzkujúcich rýchlu zdravotnícku pomoc na veľmi
dobrej úrovni. Vynorila sa aj otázka právnej čistoty privatizácie
tejto zdravotníckej služby. Poslankyňa si myslí, že je potrebné vyvinúť tlak na ministra zdravotníctva, aby okamžite zastavil vydanie nových povolení na prevádzkovanie služieb rýchlej zdravotníckej pomoci.
Na protest proti spomínaným zmenám organizátori sformulovali protest, ktorý už pred zhromaždením podpísalo približne 800 ľudí. Cieľom petície je náprava súčasného stavu. Lýdia Forrová informoval o tom, že zastupiteľstvo NSK sa bude zaoberať petíciou
Štúrovčanov 30. januára. V radoch účastníkov zhromaždenia bol
prítomný medzi inými László Szigeti, štátny tajomník ministerstva
školstva, Iván Farkas, parlamentný poslanec za SMK a Ján Oravec,
primátor mesta, ktorí vystúpili aj v diskusii.
F. Oravetz (Peklad: -jh-)

Môžeme sa vzdať cestného obchvatu?
Opäť sa dostala do nedohliadna výstavba obchádzajúcej cesty č. 10 (Ostrihom-Budapešť), nakoľko súd hlavného mesta vo
svojom právoplatnom rozhodnutí uznal žalobu pracovnej skupiny Levegő (Vzduch) proti štúdii environmentálneho dopadu,
vypracovanej na prvé štyri kilometre cesty. Platnosť štúdie, vypracovanej Hlavnou dozornou radou na ochranu životného prostredia, súd hlavného mesta zrušil, odvolávajúc sa na procesnú
chybu, tým pádom je potrebné štúdiu stiahnuť a začať nové konanie. Pracovná skupina Levegő namietala, že pri vypracovaní
štúdie rada neoboznámila civilný sektor, teda pracovnú skupinu, ďalej podala sťažnosť, že štúdia neobsahuje alternatívne riešenie. Podľa nich totiž by bolo potrebné viac podporovať rozvoj
železničnej dopravy. Na základe rozhodnutia súdu dozorný orgán bude musieť počas prípravy novej štúdie prejsť dlhým procesom, a projekt pripravený počas niekoľkých rokov treba opäť

vyhotoviť.
Grószné Krupp Erzséber, primátorka Pilisvörösváru, vyjadrila
svoje hlboké sklamanie, a myslí si, že najväčšmi prehrali ľudia
žijúci pozdĺž cesty. Na rozsudok reagovala nasledovne: nechápe
prečo by bol rozvoj železnice alternatívou cestného obchvatu.
Situácia je podľa nej bezvýhľadná a beznádejná, veď celá procedúra môže trvať niekoľko rokov.
Lukács András, vedúci pracovnej skupiny Levegő komentoval
pre nich priaznivý rozsudok nasledovne: je nádej, je počas povoľovacieho konania v oblasti ochrany životného prostredia vláda zmení svoju dopravnú politiku a uprednostní rozvoj hromadnej dopravy. Podľa jeho mienky by obchvat nevyriešil dopravné
problémy, veď Budapešť už neznesie viac vozidiel.
Gál Kata (Hídlap, 8. december 2005)
(Preklad: Ági)
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Szűkebb pátriámat akarom szolgálni
Válaszol: Szigeti László – az MKP polgármesterjelöltje
– Az év végén önkormányzati választások várnak ránk. A kampány ugyan még nem zajlik, de
a jelöltek neve már ismert, vagyis, hogy az MKP
színeiben Ön megmérkőzik Párkány jelenlegi polgármesterével. Mi vezérelte abban, hogy induljon
a választásokon?
– Talán még korai egyértelműen kijelenteni,
hogy a polgármester jelöltek nevei ismertek. Sok
víz folyik még le a vén Dunán, amikorra hivatalosan le kell adni a jelöltek listáját. Nem tudom ki,
vagy kik lesznek az ellenfeleim, sőt, azt sem tudom, hogy Párkány jelenlegi polgármestere újra
ringbe száll-e, avagy nem. Ettől függetlenül a győzelem reményében veszem fel a harcot mindenkivel. Való igaz, hogy az MKP színeiben szeretnék
indulni az idei helyhatósági választásokon a polgármesteri cím elnyeréséért. Nem volt egyszerű
meghozni a döntést az indulással kapcsolatban, de
tekintettel arra, hogy már négy évvel ezelőtt is
kaptam az MKP helyi szervezetétől egy hasonló
jellegű felkérést, melynek akkor egyéb okok miatt
nem tudtam eleget tenni, de most nem lehetett
nemet mondani a számomra megtisztelő kérésnek. Szeretném a „nagypolitikában” szerzett tapasztalataimat egy közvetlenebb, emberközelibb,
helyi politikában kamatoztatni. Idestova 25 éve
élek Párkányban, szeretem a várost, a vidéket. Ismerem az emberek mentalitását, tudom mi bántja őket, s mi szerez örömet nekik. Eddigi pályafutásom során, mint pedagógus, iskolaigazgató,
parlamenti képviselő, vagy oktatási államtitkár
tetteimet, cselekedeteimet mindig az emberek, a
közösség felemelkedésén való fáradozás vezérelte.
Igyekeztem mindig, mindenhol, mindenkin segíteni lehetőségeimhez mérten. Ezt az emberi és
szakmai hozzáállást szeretném Párkány polgárainak felajánlani, ezt a devizát szeretném egy jó csapattal közösen – tapasztalataimon és kapcsolatrendszeremen keresztül – a város lakosságának és
a régiónak rendelkezésére bocsátani. Párkány egy
sikerre „ítélt” város. Szeretnék a választópolgárok
akaratából a képviselőtestülettel együtt a siker kovácsa lenni.
– A suttogó propaganda már elhintette azt a
vélekedést, miszerint nem lenne szerencsés, ha az
MKP-s többségű képviselőtestületnek nem lenne
ellensúlya a polgármester személyében, vagyis, ha
a polgármester is MKP-s lenne. Hogyan vélekedik erről?
– Éppen ellenkezőleg. Meg vagyok róla győződve, hogy egy jó csapat, ahol a képviselőtestület és a polgármester szövetségesek, ahol már a
közös programalkotásnál minimalizálni lehet a
nézetkülönbségeket, sokkal hatékonyabban tudja
irányítani a várost, sokkal nagyobb eséllyel indul
a program sikeres teljesítésére és a választóknak
tett ígéretek megvalósítására. Nem hiszem, hogy
a polgármesternek az lenne a feladata, hogy ellensúlyozza a képviselőtestületet. Ha történetesen
egy pártból vannak, eleve nagyobb az értékrendbeli közös nevező, adott a nézeteltérések, problémás témák megbeszélésének, megoldásának kommunikációs kezelhetősége. Természetesen nem
lehet a polgármester a képviselőtestület túsza. Na-

gyon sok olyan várost és falvat ismerek, ahol az
úgymond „homogén” irányításnak köszönhetően
fejlődik, gyarapodik, virágzik a település, a választópolgárok legnagyobb elégedettségére. Olyan ez,
mint a nagypolitikában a parlamenti többség és a
kormány közti kapcsolat. Végső soron a választópolgárok akaratán múlik, milyen összetételű lesz
a képviselőtestület és ki lesz a polgármester.
– A regionalizmus erősítése egyre sürgetőbb
feladat, de az Ister-Granum Eurorégió balparti
oldala láthatóan lemarad a kezdeményezések terén. Hogyan látja Ön Párkány jövőbeni szerepét
a regionális erőtérben?
– Az utóbbi években, főleg az Európai Unióba
való belépéssel kapcsolatban súlyponti kérdéssé
vált a regionalizmus. Sajnos a párkányi régióban
erről inkább csak beszéltek az illetékesek, mintsem, hogy tettek volna érte valamit. A természetes történelmi régióknak ősidők óta jelentős szerepük van, a köztük kialakult együttműködésnek
óriási a jelentősége. Így lesz ez ezután is, mert a
régiók szerves egységet alkotnak természetes kapcsolatrendszerükkel. Az eddigiek során hiányoltam a régió központjának, Párkány városának vezető és kezdeményező szerepét. Párkány és környéke természeti adottságai, Esztergom vonzása,
Budapest közelsége, a komáromi és lévai járás perifériáin található települések Párkány felé való
orientáltsága, előrevetítik a régió jövőbeni fejlődésének lehetőségeit. Nagy segítséget nyújthat ebben a nemrég létrejött párkányi Regionális Fejlesztési Ügynökség. Nagyon fontosnak tartom,
hogy a regionalizmus fejlesztése terén az illetékesek közt őszinte, egyenrangú patrneri kapcsolat
alakuljon ki, mert ez alapvető feltétele a sikeres
kommunikációnak és a gyümölcsöző együttműködésnek. Párkány városának és a város polgármesterének döntő és vezető szerepe kell legyen a
régió jövőjével, fejlesztésével kapcsolatban, éppen
ezért én nem csak Párkány polgármestere, de ha
lehet egy összefogást, közös akaratot megtestesítő
tisztségről beszélni, akkor ebben az értelemben a
régió polgármestere is szeretnék lenni.
– Lévén oktatásügyi államtitkár, milyen oktatási fejlesztésekre lát lehetőséget a régióban?
– Ahogy Széchenyi gróf mondotta volt, legszívesebben a kiművelt fők sokaságaként látná a
nemzetet. Régiónkban is sok még a tennivaló annak érdekében, hogy az oktatás, nevelés, képzés
terén előbbre jussunk. Manapság már nem csak
az ún. formális képzésre kell fektetni a hangsúlyt,
hanem egyre nagyobb feladat hárul az ún. informális és nem formális képzésre is. Eleget kell tenni az egész életen át tartó képzéssel kapcsolatos
igényeknek is. Tekintettel a térségünkben is tapasztalható demográfiai problémákra, elsősorban
menteni kell a menthetőt. Egy átfogó, regionális,
ha úgy tetszik kistérségi oktatáspolitikai stratégiát
kell kidolgozni az illetékes vezetőkkel karöltve.
Különös figyelmet kell fordítani az óvodákra, a
hozzáférhetőség, a szabad iskolaválasztás és az
anyanyelvi oktatás garantálására. Törekednünk
kell a város és régió középiskolai hálózatának
innoválására, új szakok bevezetésére. Hatékonyabban ki kell használni a környék, főleg Esztergom és Budapest közelségét. Nagyobb figyelmet

kell szentelni a pedagógusok társadalmi, erkölcsi
és anyagi megbecsülésének helyi szinten is, teret
adni a pedagógus – továbbképzésnek. Tartalmi
tekintetben többet kell beszélni a hazai táj, az emberek sajátosságairól, helytörténeti érdekességekről – a készülő új közoktatási törvény ezt lehetővé teszi. Jelentős szerepet kell kapnia a szabadidős
és sport aktivitások fejlesztésének. Létre kell hozni a régió felnőttképzési virtuális központját átképzések, továbbképzések céljára. Tekintettel
Párkány ideális fekvésére – közép vagy hosszútávon – el tudom képzelni a felsőoktatás első, majd
később második fokozatának elindítását is.
– Ön jelentős államigazgatási tapasztalatokkal,
kapcsolati tőkével rendelkezik. Hogyan tudja
majd ezt kamatoztatni Párkány javára választási
győzelme esetén?
– Igen, a kapcsolatok nagyon fontosak. Amióta
világ a világ, nem minden, de nagyon sok a kapcsolatokon múlott. Az egyetem elvégzése óta mindig emberekkel dolgoztam. Sokféle tapasztalatot
szereztem a gimnáziumban, a parlamentben és a
minisztériumban. Ismerem az államigazgatás mechanizmusait, annak valamennyi szintjét, és sajnos
azt a szükséges rosszat is, amit a túlzott adminisztráció és bürokratizmus jelent. Munkám során számos emberrel kerültem kapcsolatba, akik jelentős
része befolyásos, magas tisztséget betöltő politikus, vagy szakember. Ez egy olyan érték, amelyet
okosan és bölcsen egy közösség javára lehet fordítani. Az embernek tudnia kell, hogy hol, mikor és
kinél kopogtathat, ha valamire szüksége van, ha
valamit a közösség számára el kell intézni. A közügyek szolgálata érdekében tudnia kell egy polgármesternek a szükséges érdekérvényesítő erélylyel is fellépnie, estenként azonban kellő alázattal
viseltetnie az általa képviselt közösség jobb sorsa
érdekében. Ezt a tevékenységet is hivatott segíteni az a jelentős államigazgatási tapasztalat és kapcsolati tőke, amivel rendelkezem. Mindezt a város szolgálatára ajánlom fel.
– Milyen egyéb fejlesztéseket lát szükségesnek
a városban és a régióban?
– Ami a város és a régió számára is óriási jelentőségű lenne, az a munkahelyteremtés. Sok szó
esik mostanában egy párkányi, ill. ebedi ipari
parkról. Mindent meg kell tenni megvalósításuk
érdekében. A lakosság egészségügyi ellátásának
körülményeit és színvonalát is javítani kell. A belvárosban a közlekedés katasztrofális, újra kell
gondolni az egészet. A város számára oly fontos
idegenforgalmat is tovább kell fejleszteni. A nagyáruházak telepítése sajnos a zöld övezet és a játszóterek rovására történt. Teret kell adni a fiatalok mozgásigényének, játszóterek, egyéb más,
sportolásra is alkalmas zöld övezetek kialakításával. Nagyobb figyelmet kell szentelni a fiatalok,
de az összes érintett lakásigényének kezelésére,
bérlakások és családi házak építésének lehetőségével. Nagyon hiányzik a szabadtéri színpad – főleg
a nyári idegenforgalmi szezon idején. Nagyobb
odafigyelést igényelne a szociálisan hátrányos
helyzetűekkel és az idősebbekkel való törődés. A
szebb időket is megélt párkányi sportélet felpezsdítése szintén komoly feladat.
Himmler György
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Chcem slúžiť tunajších ľudí
Odpovedá: László Szigeti, kandidát SMK na
post primátora

– Koncom roka nás čakajú voľby do miestnych
samospráv. Kampaň ešte neprebieha, avšak mená kandidátov sú už známe, resp. to, že vo farbách SMK budete súperit so súčasným primátorom. Prečo ste sa rozhodli kandidovať vo voľbách?
– Ešte je priskoro vyhlásiť, že mená kandidátov
sú už známe. Veľa vody ešte potečie Dunajom,
kým bude treba úradne odovzdať zoznamy kandidátov. Neviem kto bude alebo budú mojimi súpermi, ba neviem, či vôbec súčasný primátor vstúpi opäť do ringu alebo nie. Nezávisle od toho a v
nádeji výhry budem súťažiť s každým. Je pravdou,
že na tohtoročných voľbách do miestnych samospráv chcem kandidovať vo farbách SMK na post
primátora mesta. Nebolo jednoduché rozhodnúť
sa, ale vzhľadom na to, že aj v predchádzajúcich
voľbách ma miestna organizácia SMK vyzvala, i
keď vtedy z rozličných dôvodov som nemohol vyhovieť tejto výzve, tento krát som nemohol odmietnuť takúto poctu. Skúsenosti, získané vo „veľkej” politike by som chcel zúročiť v bezprostrednejšej miestnej politike. V Štúrove žijem takmer
25 rokov, mám rád mesto a jeho okolie. Poznám
mentalitu ľudí, viem čo im vadí, čo im spôsobuje
radosť. Ako pedagóg, riaditeľ školy, poslanec, alebo štátny tajomník školstva som konal v záujme
rozvoja ľudí a spoločnosti. Snažil som sa vždy,
všade a každému pomôcť podľa mojich možností.
Tento postoj človeka a odborníka ponúkam aj
obyvateľom Štúrova, túto devízu by som chcel
spoločne s dobrým tímom – cez svoje skúsenosti a
kontakty – odovzdať obyvateľom mesta a regiónu.
Štúrovo je „odsúdené” na úspech. Chcel by som
byť z vôle voličov spoločne s mestským zastupiteľstvom kováčom tohto úspechu.
– Šepkajúca propaganda rozširuje mienku,
podľa ktorej by nebolo šťastným rozhodnutím,
aby zastupiteľstvo s dominanciou SMK nemalo
protiváhu v osobe primátora, teda keby bol primátorom predstaviteľ SMK. Čo si o tom myslíte?
– Práve naopak. Som presvedčený, že v dobrom
tíme, kde je primátor spojencom zastupiteľstva,
kde už pri zostavovaní programu sa dajú minimalizovať názorové nezhody, sa dá mesto riadiť ove-

ľa efektívnejšie, a štartuje s väčšou šancou na
úspešnú realizáciu programu a uskutočnenie volebných sľubov. Nemyslím si, že úlohou primátora je byť protiváhou zastupiteľstva. Ak sú dajme
tomu z jednej strany, zákonite je spoločný menovateľ v rebríčku hodnôt väčší, je teda daná možnosť konzultácie problémových tém a riešenie
ústretovou komunikáciou. Samozrejme primátor
nemôže byť rukojemníkom zastupiteľstva. Poznám veľa takých miest a obcí, ktoré sa rozvíjajú
vďaka takzvanému „homogénnemu” riadeniu,
kde usadlosť rozkvitá k spokojnosti voličov. Je to
také ako vzťah parlamentnej väčšiny k vláde vo
„veľkej” politike. Nakoniec závisí od vôle voličov,
aké zloženie bude mať zastupiteľstvo, a kto bude
primátorom.
– Posilnenie regionalizmu je pálčivou úlohou,
ale ľavý breh Euregiónu Ister Granum viditeľne
zaostáva v iniciatíve. Ako vidíte úlohu Štúrova v
regionálnych vzťahoch?
– V posledných rokoch, najmä po vstupe do
EÚ, sa regionalizmus stal centrálnou otázkou. Žiaľ v štúrovskom regióne o tom kompetentní iba
rozprávali, aby namiesto toho niečo aj urobili. Prirodzené historické regióny a ich spolupráca mali
odpradávna veľký význam. Tak tomu bude aj v
budúcnosti, lebo regióny vytvárajú organické celky svojim systémom vzťahov. Doteraz som postrádal riadiacu a iniciatívnu úlohu nášho mesta,
ako prirodzeného centra regiónu. Prírodné danosti Štúrova a jeho okolia, príťažlivosť Ostrihomu,
blízkosť Budapešti, orientácia usadlostí nachádzajúcich sa na periférii komárňanského a levického
okresu smerom ku Štúrovu, predurčujú možnosti
rozvoja regiónu v budúcnosti. Veľkým prínosom
môže byť v tomto smere nedávno zriadená Regionálna rozvojová agentúra. Pokladám za dôležité,
aby sa v oblasti rozvoja regionalizmu vytvoril
medzi kompetentnými úprimný rovnocenný
vzťah, lebo to je základným predpokladom úspešnej komunikácie a plodnej spolupráce. Mesto Štúrovo a jeho primátor musia mať rozhodujúce a riadiace postavenie v budúcnosti z pohľadu rozvoja
regiónu, a práve preto nemienim byť iba primátorom Štúrova, ale ak môžeme hovoriť o funkcii stelesňujúcej súdržnosť a spoločnú vôľu, tak v tomto
zmysle chcem byť aj primátorom regiónu.
– Ste štátnym tajomníkom školstva, ako vidíte
možnosti rozvoja školstva v regióne?
– Ako to povedal gróf Széchenyi, najradšej by
videl národ ako množstvo vzdelaných hláv. Aj v
našom regióne sa ešte veľa musí urobiť v záujme
toho, aby sme v oblasti vzdelávania a výchovy napredovali. V dnešnej dobe už nemôže ľpieť iba tzv.
formálnom vzdelávaní, ale stále väčšiu úlohu dostáva informálne a neformálne vzdelávanie. Je potrebné vyhovieť aj očakávaniam celoživotného
vzdelávania. Vzhľadom na demografické problémy je nutné v prvom rade zachrániť to, čo sa ešte
dá. Je potrebné vypracovať v spolupráci s kompetentnými vedúcimi obsiahlu oblastnú stratégiu
rozvoja školstva, so zvláštnym zreteľom na materské školy, garantovanie prístupnosti, slobodnej
voľby škôl a výučby v materinskom jazyku. Musíme sa snažiť o inováciu siete stredných škôl mesta
a regiónu, o zavedenie nových odborov. Efektív-

nejšie využiť blízkosť Ostrihomu a Budapešti. Je
potrebné venovať väčšiu pozornosť spoločenskému, morálnemu a materiálnemu oceneniu pedagógov na miestnej úrovni, dať priestor ďalšiemu
vzdelávaniu pedagógov. Po obsahovej stránke treba viac hovoriť o osobitostiach regiónu a tunajších
ľudí, o historických pamätihodnostiach – pripravovaná novelizácia zákona to umožňuje. Musia
dostať širší priestor aktivity vo voľnom čase a
šport. Treba zriadiť virtuálne centrum vzdelávania
dospelých s cieľom zabezpečenia ďalšieho vzdelávania a rekvalifikačných kurzov. Vzhľadom na
ideálnu polohu Štúrova, v strednodobom a dlhodobom horizonte si viem predstaviť rozbehnutie
vysokoškolského vzdelávania na prvom, neskôr
na druhom stupni.
– Disponujete so značnými skúsenosťami v oblasti štátnej správy a dobrými kontaktmi. Ako
budete môcť tieto zúročiť v prospech Štúrova v
prípade volebného víťazstva?
– Áno, kontakty sú veľmi dôležité. Odkedy je
svet svetom, nie síce všetko, ale veľmi veľa závisí
od kontaktov. Od ukončenia univerzity som vždy
pracoval s ľuďmi. Na gymnáziu, v parlamente a
na ministerstve som získal rôznorodé skúsenosti.
Poznám mechanizmus štátnej správy, všetky jej
úrovne, a žiaľ aj to potrebné zlo, ktoré predstavuje prílišná administratíva a byrokratizmus. Počas
môjho pôsobenia som sa stýkal s mnohými ľuďmi,
ktorých značná časť je politikom vo vysokých pozíciách, alebo odborníkom. Je to taký kapitál, ktorý sa dá rozumne a múdro využiť v prospech komunity. Človek musí vedieť, že kde, kedy a u koho treba zaklopať, ak niečo potrebuje, ak niečo
musí vybaviť v prospech svojej komunity. Ak je
potrebné v záujme služby verejnosti musí vedieť
primátor uplatniť záujmy s potrebnou razanciou,
no v niektorých prípadoch aj s príslušnou pokorou
sa činiť pre zlepšenie osudu spoločenstva, ktoré zastupuje. Aj v tejto činnosti môže byť nápomocný
tento kapitál skúseností a kontaktov, ktorým disponujem, a ktoré ponúkam do služieb mesta.
– Aké zmeny sú ešte potrebné v rámci rozvoja
mesta a regiónu?
– Najdôležitejšie pre mesto a región je vytvorenie pracovných miest. V poslednej dobe sa veľa
rozpráva o priemyselnom parku v Štúrove, resp. v
Obide. Treba urobiť všetko preto, aby sa realizovali. Treba zlepšiť podmienky a úroveň zdravotnej
starostlivosti. V centre mesta je doprava katastrofálna, treba to znovu premyslieť. Je potrebné ďalej
rozvíjať turistický ruch, ktorý je tak dôležitý pre
mesto. Žiaľ stavby veľkých nákupných centier sa
realizovali na úkor zelene a detských ihrísk. Treba
dať priestor na pohyb mladým ľuďom vybudovaním detských ihrísk a iných priestorov vhodných
aj na športovanie. Väčšiu pozornosť je potrebné
venovať na riešenie bývania mladých ale aj ostatných, vytvoriť možnosti stavby nájomných bytov
a rodinných domov. Veľmi chýba amfiteáter –
hlavne v letnom turistickom období. Väčšiu pozornosť si zaslúži starostlivosť o sociálne odkázaných a starších ľudí. Vážnou úlohou je aj oživenie
športového života v Štúrove.
Juraj Himmler
(Preklad: Ági)
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Az éneklő híd őre
Jodi Rose Sidneyből
őrként. Otthon nem vagyok hozzászokva, hogy mint művész,
aki csak magáért felel, ennyi tisztelettel vagy félénkséggel bánjanak velem. Itt ismert személyiségnek mondhatom magam, aki
egyben kulturális nagykövetként is viselkedik, eleget tesz különböző meghívásoknak és információt nyújt egy távoli országról, amelyet képvisel.

Mint művész, számomra az egyik legfontosabb dolog megtapasztalni a világot és e tapasztalatok, észlelések kifejezése olyan
formában, hogy az emberek életébe valami újat és rendkívülit
hozzak. Részben ez ösztönzött, hogy felvételeket készítsek a világ különböző pontjait összekötő hidak hangjairól. Emellett különböző kulturális témákról szóló rádióműsorokat szerkesztek
az ausztrál nemzeti rádióban (ABC Radio), amelyekben mélyebben foglalkozok az eszmékkel és a zenével. Egy helyi középiskolai diák a minap megkérdezte, hogy szeretek e hídőr
lenni. Egy pillanatra elgondolkoztam, majd azt válaszoltam,
hogy ez a legjobb munkám, ami valaha is volt. És ez tényleg így
van.
Szeretem összegyűjteni a különböző történeteket és benyomásokat arról, hogy az emberek hogyan élik meg és hogyan látják saját világukat. Mindig elkápráztat felfedezni egy másik ember egyedülálló perspektíváját. Soha nem érthetünk meg mindent egy másik ember életéből és tapasztalataiból, de amit ebből meg tudunk osztani egymással, az gazdagítja közös „egyet
értésünket” és segít hidakat építeni emberek, kultúrák, országok és városok között.
Kulturális események
Az itt megvalósuló kulturális események széleskörű skálája
nagyon pompás. Igyekszem részt venni minden eseményen,
amiről hallok és eleget tenni a meghívásoknak. Az Ifjú Szivek
hagyományos magyar, szlovák, roma és zsidó táncokból összeállított táncbemutatója elementárisan nagyszerű volt. Talán én
is meghívhatnám őket, hogy táncoljanak a híd alatt, s kergessék
el az ott ólálkodó démonokat. A magyar alapiskola „névnapi”
rendezvényén úgy bántak velem, mint egy köztiszteletben álló
személlyel, ami nagyon kedves és hihetetlenül nagylelkű dolog
volt a részükről. Egy kedves gimnazista lány, aki időnként tolmácsolni szokott nekem, meghívott a szalagavatójára, amit a
helyi kultúrházban tartottak. Ennyi fiatalság, szépség, remény,
áttetsző bőr és selyem – nemigen láttam ennél meghatóbbat.
Az emberek
Nagyon barátságosak, amint megtudják ki vagyok. Máris van
néhány nagyon jó barátom, akik elbűvölnek a szeretetükkel,
humorukkal és nyíltságukkal. Kedves meglepetés ez számomra,
hogy ilyen rövid idő alatt ilyen közel kerültem hozzájuk. Az itt
töltött rövid idő alatt számomra az a legfontosabb, hogy a különböző tapasztalatokat és életszemléleteket megértsem. Megható az emberek melegsége, nyíltsága és nagylelkűsége, amivel
megosztják történeteiket, befogadnak az életükbe. Megkapó a
kíváncsiságuk, hogy honnan jöttem és mivel foglalkozom híd-

Identitástudat
Az erős identitástudat, amivel az itt élő emberek rendelkeznek, nagyon érdekes számomra. Mint ausztrál és mint művész
egyaránt megküzdöttem a saját identitásomért. A vágy, hogy
utazzak és új helyeket fedezzek fel, része volt annak a küzdelemnek, hogy megtaláljam helyemet a világban. Az itt élő emberekben nagyon erősen él a hely szelleme, nincs szükségük arra, hogy keressék a megfelelő helyet a létezésre. Claudio
Magris írása a Duna történelméről és kultúrájáról némi bölcseleti vigaszt nyújt: „Egy új identitás megszerzése nem azt jelenti,
hogy eláruljuk a régit, hanem gazdagítjuk önmagunkat egy új
lélekkel. Az identitás kutatás, ami sosem ér véget.” Jelenleg sokat utazom, így utazásom részévé vált a megfelelő hely keresése, egy mélyebb kapcsolat kialakítása, a hely utáni vágy, ahová
tartozom – ami az itteni emberek számára könnyen elérhető.
Nagy hatással van rám az itteni hely szelleme, az emberek kulturális, közösségi és családi hovatartozása. Egy este, mikor erős
honvágyam volt, egy barátom azt mondta, képzeljem el, hogy
ez itt az otthonom. Természetesen a belső erő és az öntudat lehetővé teszi, hogy bárhol a világban otthon érezzük magunkat,
de lehetetlen elmenekülni önmagunk, a történelmünk és a gyökereink elől. Ezek mindig velünk vannak.
Úgy érzem, könnyen részévé válhatok az itteni életnek. Ez a
legmegfelelőbb idő az elmélkedésre, arra, hogy beleolvadjak a
helybe, megfigyeljem a dolgok alakulását és új kapcsolatokat
teremtsek. Az elmúlt években csak a külvilágra összpontosítottam – állandóan utaztam, új ötleteket gyártottam. Ez a tökéletes lehetőség arra, hogy egy kicsit megnyugodjak, hogy a dolgok leülepedjenek, átszűrődjenek, megerősödjek, és újra feltöltődjek energiával.
Itt még mindig nagyon erős az emberek élettapasztalatainak
azon sajátossága, aminek a család és a hely szolgál alapul, és
ami kulturálisan is jellegzetes és lefordíthatatlan. Ez itt egy új
önazonossággal, önrendelkezéssel bíró nemzet, de a régi emberekkel. Vajon a történelem súlyát el lehet törölni? Én egy fiatal
országból származok, de ez az ország még az enyémtől is fiatalabb, annak ellenére, hogy az emberek benne ősiek, mélyen
gyökerező hagyományokkal. Az álom, hogy a híd megvalósuljon, beteljesedett. Ahogy Heidegger mondja: „A híd egy helyszín, ahová a föld és az ég, az istenek és a halandók bebocsátást
nyernek – ami számtalan helyet teremt közel s távol a hídtól.”
Mozgó határok
A folyó, mint határ folyton mozog. Kétszer sohasem egyforma... ez olvasható bölcselet.
Átszűr helyet és időt egy másikon keresztül. A mozgó határt
először akkor érzékeltem, amikor Budapestről Párkány felé tartottam, hogy elfoglalhassam a helyemet hídőrként. Amikor a
vonat elhagyta az állomást, a magyar és szlovák határőrök elkezdték az útlevelek ellenőrzését, jóval a valóságos határ előtt.
Tehát ezt az egy határt háromszor léptem át egyetlen út során
– kétszer politikai/állami értelemben, egyszer földrajzilag. Sőt
negyedszer is, ha beleszámolom a kulturális határt, a nyelv, az
ételek, szokások, hit, identitás és kapcsolatok határait. Nem vagyok biztos abban, hol húzódik ez a láthatatlan határvonal,
vagy hogy egyáltalán átléptem-e ezt a határvonalat, mivel a vá-
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ros lakosságának többsége magyarnak vallja magát.
Az éneklő határral kapcsolatos első élményem a naponta fél
ötkor hallható zenével kapcsolatos, ami az esztergomi vár fokáról szól. Ez a zene, amely az elvesztett országot idézi vissza, és
amely egyben egy régmúlt birodalom és korszak gyászos visszhangja is, kíváncsivá tesz. Engem érdekel a város hallható történelme – a régi határok zenei visszakövetelése egy rendkívüli
napi gyakorlat. Ez ihletett arra, hogy egy zenei intervenciót készítsek, felhasználva azokat a zenei részleteket, melyek sokatmondóak az itt élő emberek számára, és ez által újra meghúzzam a kultúra határait. Ez az intervenció továbbá tartalmazni
fog dalokat a Bizánci határzene című CD-ről és Szakál Tamás
hangművész munkáiból, aki GPS pontatlansággal és hangsebesség alatti (szubszonikus) hangokkal foglalkozik. Ezt a zenei
kompozíciót minden nap délután háromkor lejátszom majd
február utolsó két hetében a városi hangszórón keresztül. Ez által szeretnék egy dialógust létrehozni ezzel a Magyarországról
jövő zenével, megadni a városnak az egység érzését, és bemutatni a város mai identitásának és kultúrájának gazdagságát. Elbűvöl a gondolat, hogy egy hidat őrzök és nem egy határt, főleg mivel egy mozgó határról van szó. Egy olyan határról, amit
évezredek harca és konfliktusa jelölt meg. Nagyon érdekel az
itt élő emberek élettörténete és élettapasztalata arról, hogyan
zárták le majd nyitották meg újra a hidat, milyen volt, amikor
szigorú ellenőrzésnél lehetett csak átmenni és milyen most,
amikor ilyen könnyen átmehetünk rajta, s milyen lesz, ha majd
végleg eltűnnek a határőrök.

Monique Besten által szervezett kiállításnak Amszterdamban,
és része lesz a rádióműsoromnak az ABC Radio-ban Ausztráliában, az itteni emberekkel készített interjúkkal és az általuk kiválasztott zenével együtt.

Szeretet/szerelem és határok
A híd még mindig áll és nem fenyegeti semmilyen veszély. Sokat gondolok rá és a szeretetemet küldöm neki, hogy így őrizzem, amikor nem vagyok itt. A szeretet átjut a határokon és túléli azokat. A határok lezárása vagy újra meghúzása nem állítja
meg a családok és barátok egymás iránt érzett szeretetét. Eltűnődöm a szeretet/szerelem minden formáján – feltétel nélküli,
viszonzatlan, váratlan, lelki, múló, zsigereinkben érzett, családi
jellegű… Akárhogyan is érzed, megéri adni. Minden nap meglátogatom a hidat, ellenőrzöm, hogy áll-e még és nem fenyegeti-e valamilyen veszély. Megvédésének különböző módszereit
próbálom ki – rítusokat, dalokat, varázslatokat, de maradok a
szellemi és lelki védelemnél – a figyelemnél, gondoskodásnál és
szeretetnél. Ezt találom megfelelőnek, főleg miután elolvastam
egy könyvet a híd történetéről, amiből megtudtam, hogy a híd
mindig is állt az emberek szívében. Ez a lelki híd tette lehetővé
a valódi híd újraépítését. Egyre jobban értem, hogy valójában
milyen fontos szerepe van a hídőrnek. A fizikai része maradjon
meg a határőröknek – nekik van puskájuk, szabályaik és hatalmuk. Az én munkám hallgatni a híd alig hallható vibrálását, azt
a titokzatos nyelvet, ami a zengésében talán tartalmazza a híd
történelméből származó hangok és kiáltások visszhangját és a
hely rezdüléseit.
Lehet, hogy kicsit hóbortosnak tűnik ez a megfogalmazás, de
én őszintén hiszem, hogy egy hídnak szüksége van szeretetre a
fennmaradáshoz. A „Félelem és szeretet”című Morcheeba dal
mindig arra emlékeztet, hogy: „a szeretet meggátol abban,
hogy félj, a félelem meggátol abban, hogy szeress.” Hídőrként
azon munkálkodom, hogy megvédjem a hidat jelenléttel és
szándékkal – úgy, ahogy a szeretet megköveteli a másokról való gondoskodást és odafigyelést.
A folyó egy állandóan mozgásban levő határ mélységeiben
magával hordozza a történelem súlyát. Friedrich Hölderlin:
Ister c. versében arról ír, hogy a Duna egy éneklő folyó, partját
ősi istenek és mitológiai teremtmények lakják. Én még mindig
látom a régi isteneket a ködben, visszhangozva a folyó és a híd
énekeiben. Még soha nem voltam olyan helyen, ahol a határ
minden nap énekel. A folyó, ahogy folyik, szintén énekel – ez
egy éneklő, mozgó határ.
A híd és a város hangja része lesz egyik előző hídőrünk,

Az éneklő határ és az álmok fontossága
Ha jobb életre vágysz, először el kell tudnod képzelni – meg
kell álmodnod a világot, ahol élni szeretnél, csak azután leszel
képes a megvalósítására. De a saját álmaink nélkül, bármilyen
nagyszerűek vagy nevetségesek is, nincs esélyünk kitörni a mindennapi egzisztencia és kényszer bezártságából.
„Kockázat nélkül nincs hit. Minél nagyobb a kockázat, annál
erősebb a hit.” (Sören Kierkegaard)
A szabadság, hogy szabadon, tisztán, élénken álmodjunk,
megadja számunkra a bátorságot, hogy kockáztassunk az életben, hogy felfedezzük a kíváncsiság pillanatait, csak hogy lássuk
hova vezetnek, és hogy követni tudjuk a lelkünk hívását, nem
pedig a szigorral és elvárásokkal teli társadalmi vagy családi környezetet. Bátran álmodj és engedd, hogy az álmaid édesek, eredményesek legyenek és az életed gazdag és teljes legyen. Egy álom
sem túl őrült! A bátorság azt jelenti: álmodni és az álmok szerint
cselekedni, hitet tenni az igazság és függetlenség mellett – ez az,
ami segít egy jobb világ létrehozásában. Mindegy honnan jössz,
hogyan, s hol élsz vagy milyenek a körülményeid. Hiszek abban,
hogy művészként egyedülálló módon tapasztalhatom meg a világot és megtalálhatom a módját, hogy az élményeimet kifejezzem és átadjam egy szélesebb közösségnek. Hídőrként a fő célom az, hogy kapcsolatot teremtsek az emberekkel, hogy megértsem az életük értelmét, és hogy miért szeretnek itt élni. Hogy
ezt megtehessem, fel kell hagynom az elkülönüléssel és részt kell
vennem az itteni életben, ami jó és ugyanakkor rossz is. Jó, mert
az itt tartózkodásomat sokkal kellemesebbé és gazdagabbá teszik
a nevetéssel, kedvességgel és beszélgetéssel teli napok. S rossz,
mert amikor majd el kell mennem, nehéz lesz a búcsú. Vigaszt
találok a sydneyi újévi tűzijátékban, amiben két szív volt látható
a Sydney Harbour Bridge fölött. Ez szimbolizálja a mi szíveink
között húzódó hidat és azt, ami összekötő hidat alkot az emberek között, éljenek bár közel vagy távol a hídtól. Én tudom,
hogy az én szívem egyszerre több helyen van, és hogy az otthont
több helyen is megtalálhatom. Úgy érzem, hogy a szívem egy új
otthont talált és remélem, visszatérek még ide.
Köszönet mindenkinek, aki ebben a városban befogadott és
megosztotta velem történeteit.

Mi az, ami megmarad?
Van valami különösen kedves a határok fölötti vagy közötti
híd őrzésében, sokkal inkább, mint magának a határnak őrzésében. A hidak a hitről szólnak: a hídban, a tervezésben, az alapanyagban, a kivitelezésbe, a szerkezetben, a stabilitásban való
hitről. Fizikai, politikai, kulturális hitről, hogy a híd még állni
fog, hogy átlépdelhetünk rajta és nem veszejt a mélybe, hogy ellenáll az őt érő erőszaknak, nyomásnak, gravitációnak, konfliktusnak,a mindennapi használatnak.
A hidak nem hal(l)hatatlanok
A hidak halhatatlanok
Örökké élnek a két oldalon élő emberek emlékeiben
Mit él túl?
Az évezredes viszályt, a határ felügyeletéért vívott harcot, a
civilizációk és hódítás hullámait. És mi az, ami megmarad?
Hogy változik meg a régi zene és kultúra? A túlélés az, ami fontos, nem a győzelem. A történelmet azok a történetek alkotják,
amiket mi mesélünk, a múlt visszhangjai, ami öntudatot ad nekünk, és megmutatja helyünket a világban. Több ezer napi
gesztus, felhalmozódott pillanatok. Ami fennmarad a múltból
az a zene és az állandó mozgásban lévő folyó.

Jodi Rose (Angolból fordította: Simon Anikó)
www.singingbridges.net, www.bridgeguard.org
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Umelec spievajúceho mosta
Jodi Rose zo Sidney
Keďže som umelkyňa, jedným z najdôležitejších vecí pre mňa je skúsiť svet,
odrážať svoje vnímanie a chápanie späť
takým spôsobom, aby to ľudí podnietilo
k niečomu novému a nezvyčajnému v
ich vlastnom živote. Toto ma inšpirovalo nahrávať zvuky mostov na celom svete a vytvoriť z toho hudbu. Tiež pripravujem rozhlasové relácie o rôznych kultúrnych témach pre ABC Rádio v Austrálii, aby som hlbšie preskúmala myšlienky a hudbu. Tento týždeň sa ma jeden
stredoškolák opýtal: „Páči sa Vám byť
strážcom mosta?” Chvíľu som porozmýšľala a nakoniec som odvetila: „Áno,
je to tá najlepšia práca akú som kedy
mala. Skutočne.”
Zbieram príbehy a dojmy o tom, ako
ľudia žijú a ako vidia svoj svet. Je to
vždy fascinujúce objavovať jedinečnú
perspektívu druhého človeka. Nikdy nemôžeme pochopiť v celej šírke život iného človeka alebo jeho zážitky, ale tie
útržky, ktoré spolu zdieľame obohacujú
naše bežné ponímanie a pomáhajú stavať mosty medzi ľuďmi, kultúrami, krajinami a mestami.
Kultúrne udalosti
Paleta kultúrnych udalostí je pôsobivá, a ja sa usilujem navštíviť všetko o
čom počujem alebo na čo som pozvaná.
Vystúpenie súboru „Mladé srdcia” s tradičnými maďarskými, slovenskými,
rómskymi a židovskými tancami bolo
absolútne nádherné. Snáď by som mohla pozvať tento tanečný súbor, aby
prišli a vystúpili pod mostom a odplašili každého tam číhajúceho démona.
Ďalšou udalosťou boli oslavy na základ-

nej škole maďarskej, spopjené s „meninami školy”. Zaobchádzali so mnou
ako s jedným z čestných hostí, čo bolo
skvelé a neuveriteľne veľkorysé. Jedno
skvelé dievča, ktoré mi tlmočí pri rozhovoroch so študentmi ma pozvalo na
stužkovú slávnosť, ktorá sa konala v
kultúrnom dome. Pri všetkej tej mladosti, kráse, nádeji a šifóne by každý znehybnel.
Ľudia
Ľudia sú milí, hneď ako sa dozvedia
kto som, a už tu mám niekoľko dobrých
priateľov, ktorí ma očarúvajú svojou
náklonnosťou, humorom a otvorenosťou. Som prekvapená, že som sa za taký krátky čas stala takým blízkym človekom pre ľudí. Som dojatá teplom,
otvorenosťou a veľkorysosťou akou ľudia zdieľajú svoje príbehy a pozývajú
ma do svojich životov a tiež ich zvedavosťou odkiaľ som a čo robím ako strážca mosta. Nie som zvyknutá na zaobchádzanie s takým rešpektom a nedostatkom sebadôvery. Ako umelec som
zodpovedná len voči sebe. Tu som v určitom zmysle verejná osoba s určitou
požiadavkou vystupovať ako kultúrny
veľvyslanec, a som otvorená pozvaniam
a poskytovaniu informácie o inom mieste, ktoré sa zdá byť veľmi ďaleko.
Zmysel pre identitu
Silný zmysel pre identitu, ktorý tu ľudia majú je niečo, čo ja považujem za
veľmi pútavé, pretože ako Austrálčanka
aj ako umelkyňa som tvrdo bojovala so
svojou identitou.
Časť mojej túžby cestovať a bádať

tkvie v zmysle nájsť svoje miesto vo svete. Zdá sa, že ľudia tu majú veľmi silný
zmysel pre miesto, nepotrebujú hľadať
to, aby niekde patrili, prichádza to akosi prirodzene. Claudio Magris, ktorý píše o histórii a kultúre Dunaja ponúka
túto filozofickú úvahu: „Získať novú
identitu neznamená zradiť tú prvú, ale
obohatiť seba samého o nového ducha.
Identita je hľadanie, ktoré je stále otvorené.” Keďže teraz veľa cestujem, časť
mojej cesty je hľadanie miesta, kde patrím. Vytvoriť si hlbšiu väzbu, hľadať
miesto kam patríme – toto všetko ide
tunajším ľuďom veľmi ľahko. Som prekvapená ich veľmi silným zmyslom pre
miesto, príslušnosťou ku kultúre, komunite a rodine.
Raz večer, keď mi bolo smutno za domovom barman mi povedal: „Nebuď
smutná, predstav si, že toto je tvoj domov.” Samozrejme naša vnútorná sila
nám umožní byť doma kdekoľvek na
svete. No, nie nemožné uniknúť pred sebou, pred našimi dejinami a našim pôvodom. Sú vždy s nami.
Cítim, že je možné vkĺznuť do tunajšieho života veľmi ľahko. Je to čas úvah,
treba vsiaknuť do miesta, sledovať ako
sa veci vyvíjajú a vytvárať si nové vzťahy s ľuďmi. Mojich posledných pár rokov života bolo sústredených navonok:
neustále cestovanie, vytváranie nápadov. Toto je skutočne skvelá šanca, aby
sme nechali veci trochu sa usadiť, prefiltrovať, upevniť a prehodnotiť.
Je tu stále veľmi silná tá životná skúsenosť ľudí, ktorého základ tvorí rodina
a miesto, a čo je aj kultúrne veľmi charakteristické a nepreložiteľné. Existuje
sebaurčenie, mladý národ, ale starovekí
ľudia. Môže byť niekedy váha dejín vymazaná? Pochádzam z mladej krajiny,
ale táto je ešte mladšia, hoci jej obyvatelia sú starovekí a lipnú na tradíciách.
Sen a prianie, aby tu bol most je splnené. Ako hovorí Heidegger: „Most je
miesto kde sa schádzajú nebo a zem, bohovia a smrteľníci, a tým sa vytvára
mnoho ďalších miest blízko i ďaleko od
mosta.
Pohyblivé hranice
Rieka ako hranica je neustále v pohybe, nikdy nie je dvakrát tá istá... je to čítateľná filozofia. Presakuje jedným
miestom a časom za druhým. Moja prvá
skúsenosť s pohyblivou hranicou prišla
vo vlaku z Budapešti, na mojej ceste zaujať post strážcu mosta v Štúrove. Keď
sme vychádzali zo stanice maďarskí a
slovenskí pasováci prišli skontrolovať
naše pasy v značnom predstihu pred
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skutočnou hranicou – takže som túto
jednu hranicu prekročila trikrát počas
jedinej cesty, dvakrát v politickom a
štátnom ponímaní a raz zemepisne. A
po štvrtýkrát aj kultúrne, prekročila
som totiž hranice jazyka, jedla, zvykov,
viery, identity i vzťahov. Nie som si istá, kde presne sa nachádzajú tieto nevideteľné hranice, a či som ich skutočne
prekročila, nakoľko väčšine obyvateľov
mesta vyznáva, že má maďarskú identitu. Môj prvý zážitok so spievajúcou hranicou sa dostavil o 16.30 spolu s maďarskou melódiou, ktorú hrajú každý
deň z ostrihomského hradu. Toto zvukové oživenie stratenej zeme, trúchlivé
ozveny jeho zašlého impéria a doby ma
veľmi upútalo. Zaujímam sa o zvukovú
históriu mesta. Počúvať hranice vašej
krajiny je nezvyčajné každodenné cvičenie. Toto ma inšpiruje vytvoriť zvukovú
nahrávku, ktorou znovu môžem nakresliť zvukové hranice kultúry cez výber
hudby, ktorá má význam pre tu žijúcich
ľudí. Nahrávka bude tiež obsahovať piesne z CD Byzantine Border Music a
maďarského umelca Tamása Szakála,
ktorý sa zaoberá subsonickými zvukmi.
Tieto nahrávky budem púšťať každý deň
o 15.00 počas posledných dvoch februárových týždňov všade po meste. Práve
týmto by som chcela vytvoriť dialóg s
touto hudbou prichádzajúcou z Maďarska, prepožičať mestu pocit celistvosti, a
prezentovať bohatstvo súčasnej identity
a kultúry mesta.
Som fascinovaná myšlienkou stráženia mosta, no nie hranice, najmä preto,
že je to pohyblivá hranica, o ktorú sa
bojovalo, a ktorá je poznačená tisícročným konfliktom.
Veľmi ma zaujímajú príbehy ľudí a zážitky zo života v meste, či už bola hranica otvorená alebo zatvorená, či sa dala ľahko prekročiť alebo to bolo zakázané. Neskôr sa stala prístupnejšou, až
kým strážcovia hraníc raz dokonca úplne nevymiznú.
Láska a hranice
Som šťastná, že strážim most, stále
stojí, a nezdá sa, že by bol v ohrození.
Myslím naňho často a posielam mu svoju lásku, keď tu nie som, aby som ho
chránila. Láska prekračuje hranice a
prežíva ich. Zatvorené hranice nezastavia lásku rodiny a priateľov. Myslím
tým lásku, vo všetkých jej podobách:
bezpodmienečnú, neprestajnú, neočakávanú, duchovnú, dôvernú, elementárnu.. alebo hocijakú, stojí za to ju dávať.
Každý deň navštívim most, skontrolujem či tam stále stojí a či nie je ohrozený. Skúšam rôzne metódy ochrany, rituály, odriekania a zaklínadlá, ale všetky
sú založené na mentálnej a duchovnej
ochrane pozornosťou, starostlivosťou a
láskou. Ja toto považujem za náležité,
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hlavne po tom, že som prečítala knihu o
moste, z čoho som sa dozvedela, že
most stál v srdciach ľudí stále. Tento
duchovný most umožnil obnovenie
ozajstného mosta. Stále lepšie chápem,
akú významnú úlohu má strážca mosta.
Fyzickú ochranu prenechám pohraničnej stráži – oni majú pušky, pravidlá a
moc. Moja práca spočivá v tom, aby
som počúvala tie skoro nepočuteľné vibrácie, ten záhadný jazyk, ktorý je snáď
nositeľom ozvien zachovaných z histórie
mosta. Aby som počúvala tú záhadnú
rezonanciu miesta.
Aj keď sa to zdá byť vrtošivé, pevne
verím, že most potrebuje lásku, aby prežil. Morcheebova pieseň Strach a láska,
mi pripomína vetu: „Láska zastaví tvoj
strach, strach zastaví tvoju lásku.” Ako
strážca mosta pracujem na ochrane svojou prítomnosťou a zámerom, práve
tak, ako nás láska žiada starať sa a poskytovať pozornosť tomu druhému.
Rieka je hranica, ktorá sa neustále hýbe a prináša váhu dejín vo svojich hlbinách, čo znamená, že hranica je neustále v pohybe. V básni Friedricha Hölderlina: Ister je Dunaj rieka, ktorá spieva a
je obývaná starovekými bohmi a mytologickými bytosťami pozdĺž jej brehov.
Stále vidím tých starých bohov, ktorí sa
ozývajú v piesňach rieky a mosta. Nikdy
som ešte nebola na takom mieste, kde
hranice spievajú každý deň. Tak ako tečie, rieka spieva, je to proste spievajúca
pohyblivá hranica. Zvuky mosta a mesta sú tiež súčasťou výstavy, ktorú moja
predchodkyňa, Monique Besten organizuje v Amsterdame, a bude tiež časťou
mojej rozhlasovej relácie pre ABC Radio
v Austrálii, spolu s rozhovormi a hudbou, ktorú vybrali ľudia, ktorých som
stretla.
Čo zotrvá?
Je niečo zvláštne utešené v strážení
mosta medzi a nad hranicami, než v
hranici samotnej
mosty sú o viere, o viere v most, inžinierstvo, materiály, dizajn. O viere v
konštrukciu, stabilitu. O viere fyzickej,
politickej, kultúrnej, o viere, že zostane
stáť, že ťa nechá prejsť a neuvrhne do
hlbín, že vydrží sily, ktoré naňho pôsobia tlak, tiaž, konflikty, každodenné
používanie.
mosty nie sú nesmrteľné
mosty sú smrteľné
žijú však navždy v spomienkach ľudí
na oboch stranách
Čo prežije?
Všetky tie spory tisíce rokov, bitky o
kontrolu nad hranicou, prívaly civilizácie a dobytie. A čo zostáva? Ako sa hudba a kultúra jednej doby prenesie a bude hrať v inej? Je to prežitie, nie víťazstvo čo sa nakoniec počíta. Dejiny tvo-
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ria príbehy, ktoré rozprávame, ozveny
minulosti, čo nám dávajú sebavedomie
a vytvárajú naše miesto vo svete. Tisícky každodenných giest a znamení, nazhromaždené momenty. Čo zostáva z minulosti je táto melódia a rieka, stále tečúca.
Spievajúca hranica a význam snov
Aby ste mali lepší život, najprv musíte
byť schopní si to predstaviť – snívať o
svete, kde by ste chceli žiť, až potom môžete začať konať a pracovať na realizácii
týchto snov. Ale bez nich, nezáleží aké
sú grandiózne alebo smiešne, bez vašich
vlastných snov nemáte šancu prelomiť
hranice každodennej existencie a nutnosti. Bez risku nie je viera, čím vyšší
risk tým väčšia viera. Sloboda je snívať
smelo a živo, lebo to nám dodáva odvahu riskovať v živote, preskúmať momenty zvedavosti, len aby sme videli kam
nás to zavedie, sledovať radšej volanie
našej duše, než obmedzenia a očakávania akéhokoľvek sociálneho vplyvu či rodiny, v ktorej sme sa narodili. Snívajte a
nech sú vaše sny sladké a plodné a vaše
životy bohaté a naplnené. Žiadny sen
nie je príliš bláznivý! Mať odvahu snívať
a uskutočniť tieto sny, hovoriť v mene
spravodlivosti a nezávislosti – to sú
vlastnosti, ktoré pomáhajú vytvárať lepší svet: nezáleží na tom odkiaľ pochádzate, kde žijete alebo aké sú okolnosti.
Verím, že moja úloha umelca je skúsiť
svet jedinečným spôsobom, a potom
nájsť prostriedky ako vyjadriť a odraziť
tieto skúsenosti širšej spoločnosti. Moja
hlavná úloha strážcu mosta je spájať sa
s ľuďmi, skúsiť a pochopiť zmysel života
a lások ľudí žijúcich tu. Kým sa o to
snažím, musím zanechať svoju zvyčajnú
nestrannosť a nechať sa zapojiť, čo je
dobré i zlé. Dobré, lebo to obohacuje
môj čas strávený tu a napĺňa ho smiechom, dialógom a náklonnosťou. Zlé,
pretože keď odídem, bude veľmi ťažké
dať zbohom.
Útechu nájdem v tohtoročnom novoročnom ohňostroji v Sydney, ktorý
predstavuje dve srdcia tlčúce nad prístavným mostom. Je to symbolický
most medzi našimi srdcami a srdcom,
ktorý bije vo všetkých mostoch, ktoré
nás spájajú na mnohých miestach blízko
i ďaleko od mosta. Viem, že moje srdce
sa nachádza na viacerých miestach, a
domov sa dá nájsť v mnohých končinách – cítim, že moje srdce našlo nový
domov a dúfam, že tu strávim viac ako
jednu sezónu.
Ďakujem všetkým. ktorí ma v tomto
meste prijali, a zdieľali so mnou svoje
príbehy.
Jodi Rose
(Z angličtiny preložila: Renáta Bohuslavová)
www.singingbridges.net, www.bridgeguard.org
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Kamerával követhető rablás, avagy cinikus tolvajok?
A párkányi Fő utcát pásztázó kamerákat néhány hete helyezték próbaüzembe, azóta nyomon követhetők a város központjában történtek. Ennek ellenére január 9-én a hajnali órákban három fiatalember két üzletet is kirabolt a párkányi korzón.
Rendőrségi források megerősítették, hogy hétfőn 2,30 és 3,30
óra között három fiatal kifosztotta a Fő utca 5. szám alatti hentesboltot és a 11.szám alatti textilbutikot. Míg a vasrácsokkal
védett hentesboltból minőségi árut – vágott sonkát és különféle
szalámikat, addig a textilboltból számos karórát tulajdonítottak
el. A jelenleg próbaüzemelésben lévő térfigyelő rendszer segítségével könnyen megállapítható, hogy a három elkövető közül valójában ketten követték el a rablást, a harmadik pedig felügyelte a terepet. Mindkét üzletbe úgy hatoltak be, hogy kifeszítették,
illetve szétverték a bejárati ajtókat, s nyilván nem törődtek azzal
sem, hogy ezzel zajt csapnak és az egész korzó fényárban úszik.
A hentesboltban összesen 19 800 korona kárt okoztak. A hen-

tesüzlet egyik alkalmazottja állítása szerint szerencse a szerencsétlenségben, hogy a tolvajok nem találták meg a kasszában hagyott 17 ezer korona készpénzt és a háromezer korona értékű
élelmiszerjegyeket. Ennél sokkal rosszabbul járt a textilbutikot
vezető házaspár, akiknek kára mintegy 100 ezer korona.
A betörőknek annyiban volt szerencséjük, hogy a rablás idején
a térfigyelő rendszer monitorját a városi rendőrök közül nem figyelte senki. A jelenlegi rendőrlétszámmal ugyanis állítólag nehezen biztosítható a két kamera által közvetített képek állandó
figyelése. A rablók hidegvérű viselkedéséből ítélve viszont bizton állítható, hogy nem tudtak a térfigyelő rendszerről, ugyanis
legalább három percig nyugodtan cigarettáztak a kamera alatt,
ami könnyen a lebukásukhoz vezethet. A rendőrök meg vannak
róla győződve, hogy csupán idő kérdése és kézre kerül a három
betörő.
-O-

Lúpež sledovaná kamerou, alebo cynickí lupiči?
Kamery, sledujúce Hlavnú ulici odovzdali do prevádzky prednedávnom, odvtedy je dianie v centre mesta sledované. Napriek
tomu v pondelok nadránom 9. januára traja mladíci vylúpili na
štúrovskom korze dva obchody. Policajné zdroje potvrdili, že v
pondelok medzi 2,30 a 3,30 hod. traja mladíci vyrabovali mäsiarstvo na Hlavnej ulici č. 5, a butik s textilom na Hlavnej 11.
Kým z mäsiarstva chráneného železnými mrežami zobrali kvalitný tovar – šunku a rôzne salámy – z butiku s textilom zobrali
množstvo náramkových hodiniek. Pomocou kamerového systému, ktorý je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke, sa dá ľahko zistiť, že z troch páchateľov sa v skutočnosti lúpeže dopustili dvaja,
tretí sledoval priestor. Do oboch obchodov sa dostali tak, že zdemolovali vchodové dvere nedbajúc na to, že spôsobujú hluk a ce-

lé korzo je osvetlené. V mäsiarstve spôsobili škodu za 19 800 korún. Podľa zamestnanca obchodu šťastím v nešťastí bolo, že lúpežníci nenašli tržbu v pokladni vo výške 17 000 korún a stravné lístky vo výške 3 tisíc. Horšie pochodil vedúci butiku s textilom, ktorého škoda predstavuje 100 tisíc korún. Lúpežníci mali
to šťastie, že v čase lúpeže nikto nesledoval monitory kamier na
mestskej polícii. So súčasným stavom mestskej polície sa údajne
len ťažko dá zabezpečiť stále sledovanie kamerového systému. Zo
správania sa lúpežníkov sa dá jednoznačne vyvodiť, že nevedeli
o kamerovom systéme, totiž aspoň tri minúty kľudne fajčili pod
jednou z kamier, čo môže spôsobiť ch odhalenie. Policajti sú
presvedčení, že je len otázkou času, aby páchatelia boli zadržaní.
-o- (Preklad: Ági)

Eurorégiós vonatok Érsekújvár és Budapest között

Nemzetközi pótdíj helyett belföldi árakon kínálják az új szolgáltatást
A MÁV év végi menetrend változtatásába bekerült az IsterGranum Eurorégió által is szorgalmazott, a határon átnyúló, olcsó összeköttetést biztosító régiós vonat Érsekeújvár és Budapest
között. Párkány, illetve Szob érintésével eddig is több vonatpár
közlekedett a magyar főváros és Érsekújvár között, ezekre azonban nemzetközi pótdíjat kellett fizetni, ezért viszonylag kevesen
vették igénybe a szolgáltatást. Mostantól egy új, közvetlen
EuRégiós vonatpár is szállítja majd a munkába igyekvőket, turistákat. A Budapest-Szob-Párkány vonalon már tavaly nyár végén
új, zónázó rendszert vezettek be, melynek következtében Budapest és Szob között több mint 11 százalékkal nőtt az utasforgalom, de Párkány felé már kevesen utaztak tovább, így erre a szakaszra nem állítottak be újabb szerelvényeket. Az Ister-Granum

Eurorégió korábban kezdeményezte már a Párkány-Budapest vonalon a járatsűrítést, illetve azt, hogy az utasoknak ne kelljen
nemzetközi – jóval drágább – jegyet venniük a szlovákiai szakaszra. A kedvezményes retúrjegy jelenleg 8 euróba kerül, míg Szob és
Párkány között szintén menettérti útra kishatárforgalmi jegyet is
lehet váltani 1,6 euróért. Az új Érsekújvár-Budapest vonatra az
oda-vissza útért 9 eurót (2250 forintot) kérnek, ami valóban jóval kedvezőbb még a belföldi jegyáraknál is. Ezenkívül új vonatot
állítottak be a Budapest-Esztergom vonalra is, Piliscsabáról ezentúl reggel 7 óra 8 perckor indul szerelvény Esztergomba, illetve
Süttő-Esztergom-Kertváros is közlekedik két új vonatpár, melyekkel átszállás nélkül juthatunk el a Nyugati pályaudvarra.
Sz.H. (Hídlap, 2005. dec. 23)

Euroregionálne vlaky medzi Novými Zámkami a Budapešťou

Vnútroštátne cenové relácie namiesto medzinárodnej tarify
Do zmeny cestovného poriadku MÁV sa v tomto roku dostala
iniciatíva Euroregiónu Ister Granum, týkajúca sa lacného cezhraničného spojenia vo forme regionálneho vlaku medzi Novými Zámkami a Budapešťou. Cez Štúrovo, resp. cez Szob premávalo doteraz viac vlakov medzi maďarským hlavným mestom a
Novými Zámkami, na ktoré však bolo treba zaplatiť medzinárodný poplatok, preto túto službu využilo pomerne málo cestujúcich. Odteraz bude prevážať pracujúcich a turistov aj nový,
priamy EuRegionálny vlak. Na trase Budapešť – Szob – Štúrovo
už vlani zaviedli nový, zónový systém, vďaka ktorému narástol
počet cestujúcich medzi Budapešťou a Szobom o 11%, ale smerom do Štúrova už bolo menej cestujúcich, preto na tento úsek
nenasadili nové vlakové súpravy. Euroregión Ister Granum už v

minulosti inicioval zahustenie premávky na trase Štúrovo – Budapešť, resp. aby cestujúci nemuseli kupovať – oveľa drahší –
medzinárodný lístok na slovenskú trasu. Zľavnený spiatočný lístok momentálne stojí 8 eur, medzi Szobom a Štúrovom sa dá zakúpiť spiatočný lístok za 1,6 eur. Na novom vlaku medzi Novými Zámkami a Budapešťou spiatočný lístok stojí 9 eur (2250 forintov, t.j. 335.– Sk), čo je v skutočnosti oveľa výhodnejšie ako
cena vnútroštátne linky. Okrem toho nasadili novú vlakovú súpravu na trasu Budapešť – Ostrihom, z Piliscsaby odchádza vlak
do Ostrihomu ráno o 7 hod. 8 minúte, respektíve medzi Süttő –
Ostrihomom – Kertváros premáva nová vlaková súprava, ktorou
sa môžeme dostať na Nyugati v Budapešti bez prestupu.
(Hídlap, 23. dec. 2005) (Preklad: Ági)
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Az Ister-Granum Eurorégió borversenye
Már ötödik alkalommal rendezték meg nemrégiben a Duna
két partján borászkodók versenyét. Ezúttal a Vinum IsterGranum Borlovagrend volt a főrendező, természetesen Esztergom és Párkány önkormányzatainak támogatásával. A nemzetközi szabályok szerint meghirdetett versenyre a régióból hetvenöten küldték el bormintáikat, közel százhatvanat. Országos
jogosítvánnyal rendelkező bírák minősítették a bormintákat,
élükön dr. Urbán Andrással, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkárával. A nemzetközi 100 pontos táblázat szerint a
60-75,99 a bronzérmes, a 76-86,99 az ezüstérmes, a 87-93,99
az aranyérmes, és a 94-100 pontos az úgynevezett nagy-aranyérmes bor. Esztergomból 19 borosgazda 38 mintát küldött be,
valamennyi minősítésre is került. A legsikeresebbek közülük a
következők voltak:
Aranyérmesek: Bábszki János (vörös cuvet), dr. Huber István
(kékfrankos), Füzék Károly (cabernet frank), Gere József
(cabernet sauvignon), Gyöngyös Antal (cabernet sauvignon),
György János (pinot noir), Kriegschneider Lajos (vegyesvörös),

Németh László (cabernet sauvignon), Patkó Ferenc (zweigelt),
Sádli Gyula (pinot noir), Teplánszki Ferenc (cabernet
sauvignon).
Ezüstérmesek: Dunai László (oportó), Schönwalder Miklós
(vegyesvörös), Patkó Gyula (irsai olivér), Vikukel László (kékfrankos), Tóth Gábor (olaszrizling).
Bronzérmes bort tudhatnak magukénak: Balázs Szilárd
(vegyesfehér), Cserép Gyula (zenit) és Vödrös Dániel (irsai
olivér).
A régiónkból hárman – közülük kettő a Duna balpartjáról –
Nagyarany minősítést kaptak, éspedig Benefi László, Ebedről
(morva muskotály), a muzslai Rivel Borgazdaság (rajnai rizling), valamint az esztergomi Temető úti pincegazda György János (pinot noir).
A Vinum Ister-Granum Borlovagrend 2005. november 5-én
a tihanyi apátság pincészetében a Borrendek Országos Szövetségének tagja lett.
(Esztergom és Vidéke, 2005. december 1.)

Vínna súťaž Euroregiónu Ister Granum
Už po piaty krát zorganizovali súťaž vinárov, činných na
oboch brehoch Dunaja. V tomto prípade hlavným organizátorom bol Vínny rytiersky rád Vinum Ister Granum za podpory samospráv Ostrihomu a Štúrova. Do súťaže s platnými medzinárodnými pravidlami zaslalo z regiónu takmer 160 vínnych vzoriek sedemdesiatpäť vinárov. Vzorky posudzovali porotcovia so
štátnym oprávnením, na čele s Dr. Andrásom Urbánom, hlavným tajomníkom Národnej rady obcí vinárov. Na základe medzinárodného bodového systému boli vína rozdelené nasledovne:
bronzové 60-75,99 bodov, strieborné 76-86,99 bodov, zlaté 8793,99 bodov, veľké zlaté 94-100 bodov. Z Ostrihomu odovzdalo 19 vinárov 38 vzoriek, a všetky boli kvalifikované. Najúspešnejší boli:
Zlatá medaila: Bábszki János (červené cuveé), Dr. Huber István (frankovka modrá), Füzék Károly (cabernet frank), Gere
József (cabernet sauvignon), Gyöngyös Antal (cabernet sauvig-

non), György János (Pinot Noir), Kriegschneider Lajos (miešané
červené) Németh László (cabernet sauvignon), Patkó Ferenc
(zweigelt), Sádli Gyula (Pinot Noir), Teplánszki Ferenc (cabernet sauvignon).
Strieborná medaila: Dunai László (modrý portugal), Schönwalder Miklós (miešané červené), Patkó Gyula (irsai oliver), Vikukel László (frankovka modrá), Tóth Gábor (rizling vlašský).
Bronzová medaila: Balázs Szilárd (miešané biele), Cserép Gyula (zenit), Vödrös Dániel (irsai oliver).
Významnou skutočnosťou je, že z nášho regiónu získali veľkú
zlatú medailu traja vinári, z toho dvaja z ľavého brehu, a to László Benefi z Obidu (muškát moravský), ďalej Rivel s.r.o. z Mužle (rizling rýnsky), a György János z Ostrihomu (pinot noir).
Vinum Ister Granum sa 5. novembra 2005 stal členom Celoštátneho zväzu vínnych rádov.
(Esztergom és Vidéke) (Preklad: Ági)

Úttalan utakon
A Jesenský utca zsúfolt forgalmából eredő gondok orvoslása, a vasútállomásról bevezető főút és a rendkívül rossz állapotban lévő Nánai út felújítása – ezek voltak a főbb kérdések, amelyekről a városi hivatal illetékesei tárgyalást folytattak az Állami Útkezelőség illetékeseivel.
Az önkormányzat városfejlesztési bizottsága még novemberben kezdeményezte, hogy a városi hivatal haladéktalanul
kezdjen tárgyalásokat az Állami Útkezelőséggel. Ennek eredményeként hozzávetőleg negyedévnyi késéssel került sor a
fent említett tárgyalásra. A két tárgyaló fél megegyezett abban, hogy a Jesenský utcában három gyalogos átkelő létesül,
ebből kettőt az útkezelőség fog finanszírozni (egy átjáró létesítésének költsége kb. tízezer korona), a harmadikra még
meg kell találni a befektetőt (Lidl, esetleg a város).
Az állami útkezelőség képviseletében jelen volt František
Takáč szerint a Jednotánál lévő körforgalmú kereszteződés
hiányosságai a tervezésből fakadnak. Az útkezelőség éves
költségvetése (Nyitra megyében évente 65 millió korona áll
rendelkezésükre a hozzávetőleg 500 km hosszú úthálózat
fenntartására) nem teszi lehetővé e csomópont hiányosságainak teljes felszámolását. Megítélése szerint a kereszteződés
rendbetétele legalább ötmillió koronát igényelne.

František Takáč nem támogatja a lakosok azon igényét,
amely szerint a hídfeljáró és a Petőfi utca közötti szakaszon
40 kilométerre kellene lecsökkenteni a megengedett óránkénti sebességet. Szerinte ez felesleges költségekkel, útjelző
táblák, kihelyezésével járna és a gépjárművezetők úgysem
tartanák be ezt a sebességet. A városi forgalomra vonatkozó
60 km/óra sebességkorlátozás úgymond megfelel a követelményeknek, s ennek a rendőrök révén kellene érvényt szerezni.
A Comenius utca felső szakaszán (a vasútállomás és a gyári bekötőút közötti részen) nem megoldott a víz elvezetése,
így a víz alámosta a járdát, a villanyvezetéket tartó oszlopok
pedig veszélyesen megdőltek. Megegyezés született, hogy az
útkezelőség megoldja a vízelvezetést, s ezzel párhuzamosan
az önkormányzat rendbe teszi a járdákat. Az ügyben a villamos művek illetékeseivel is egyeztetni kell.
A Nánai úttal kapcsolatban változatlan a helyzet, vagyis továbbra is az ígéretek talaján mozgunk. Idén állítólag aktualizálják a terveket, és ha a felsőbb szerveknél az útfelújítást jóváhagyják, és lesz rá pénzügyi keret, jövőre úgymond megkezdődhetnek a felújítási munkálatok.
(zc)
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Santorini
Berta András fotói a galériában

Fotograf Ondrej Berta v galérii

Berta András érsekújvári fotóművész kiállításán a misztikus
Földközi-tengeri Görögországról készült összeállítását mutatja
be. Santorini szigetének történelmét jelentősen meghatározta az
i.e. 1628-ban felrobbant tűzhányó. A mindent elpusztító robbanás hatására nemcsak Santorini, hanem minoszi kultúra is megsemmisült Krétán. A kráter meredek fala házikókkal megtűzdelve merül a tengerbe Ez a fantasztikus látvány, a világnak ez a
festői tája ahová sokan közülünk kirándulni járnak a figyelő
szem számára megfelelő ösztönzés egy attraktív és komplex foto-gyűjtemény elkészítéséhez. Minden felvétel olyan mesebeli
déli atmoszférát sugároz, ahol az intenzív napsugárzásban a színek és az alakok teljesen más dimenziót nyitnak meg. A fehér
vakítóbb, a fekete sötétebb, és a kék ezernyi árnyalata egyszerűen elvarázsol. Ezért nem véletlen, hogy Santorinin kékre festik
azt, aminek ki kell tűnnie. Egyszerűen ez tartozik a ragyogó égbolthoz és a tengerhez, amely körülöleli a végtelen láthatárt.
Ilyen körülmények között megbocsáthatatlan bűn lenne ha a
fotográfus fekete-fehér anyaghoz nyúlna. Berta András nemcsak
a gyakorlott fotográfus technikai rutinjával nyúlt a csodálatos
Santorini témájához, hanem egy olyan ember érzékeny, vizsgálódó tekintetével, aki az ottani mindennapi élet szürke pillanataiban sokkal több érdekességet és szépet fedez fel, mint a bennszülöttek.
Ez a külső szemlélet mindig egy kicsit alaposabb mivel a dolgokat új köntösben látja és minden értékes élményt úgy tár
elénk, mint valami szenzációt, másságot. Találunk itt festői építészeti részleteket: apró házikókat, kérkedő kertes villákat, kövezett utcácskákat, kék kupolás fehér templomocskákat, egyedülálló természeti képződményeket, az itt élő emberek tisztaságát és egyszerűségét, mindezt a forró nyár intim klímájában.
Ezek azok a dolgok, melyektől minden látogató a kiállítás technikai oldalától eltekintve pozitívan, kellemesen s optimistának
érzi magát, hiszen ki ne emlékezne nosztalgiával a Földközi-tengeri nap melegére és a tenger kellemes langyos, áttetsző vizére,
a gondtalan pihenésre, különösen ebben a zimankóban. S hogy
ezt a hangulatot a látogató luxus kiszerelésben kapja, már csak
az alkotó bónusza, akinek sikerült egy igen értékes anyagot
megalkotnia.
A kiállítás 2006 február 12-ig tekinthető meg a városi galériában.

Novozámocký fotograf Ondrej Berta sa nám v galérii predstavuje cestopisnou kolekciou z mystického stredozemného Grécka. Históriu ostrova Santorini smutne ovplyvnil výbuch sopky
v roku 1628 pred n. l. Následkom zničujúceho výbuchu zanikla
nielen tunajšia kultúra, ale aj minojská kultúra na Kréte. Malebné zákutie sveta, kde väčšina z nás chodieva na oddychové
sezónne výlety, poskytuje okrem bežných rekreačných zážitkov
aj čosi viac: vnímavému oku dostatočné množstvo inšpirácie na
tvorbu aj takejto atraktívnej, ucelenej kolekcie fotografií. Každá
z vystavených fotografií nesie v sebe atmosféru južanskej, rozprávkovej scenérie, kde intenzívna žiara slnka dáva možnosť vyniknúť tvarom i farbám. Biela je oslepujúcejšia, čierna je temnejšia a tisíce odtieňov modrej sú jednoducho očarujúce. Jednoducho to patrí k blankytnej oblohe a moru, ktoré obklopuje
nekonečný horizont. V týchto podmienkach by bolo neodpustiteľným hriechom, keby fotograf siahol po čierno-bielom materiáli. Ondrej Berta sa chopil tematiky zázračného ostrova nielen
s technickou rutinou skúseného fotografa ale aj skúmavým, ničím nezaťaženým okom vnímavého človeka, ktorý vidí vo všedných, každodenných momentoch tamojšieho života oveľa viac
zaujímavého a krásneho, než domorodci. Pohľad zvonku je
predsa vždy o čosi dôslednejší, nakoľko si všíma veci „po novom” a odhaľuje každý hodnotnejší zážitok ako senzáciu, inakosť. K tomu, aby sa divákovi prezentovala táto fotografická
kolekcia, boli potrebné citlivo zvečnené, selektované, nakomponované zábery človeka, prírody a jemných stôp paneurópskej civilizácie, so všetkým, čo k tomu patrí. Nachádzame tu malebné
architektonické detaily, malé domčeky vrezané do skaly, honosné domy so záhradami, vykladané cestičky a modré kupoly bielych kostolíkov, jedinečné prírodné objekty, čistotu a jednoduchosť tu žijúcich ľudí – to všetko v intímnej klíme horúceho leta. Je to, okrem technickej stránky tejto výstavy, možno najpádnejší dôvod, prečo sa pri prehliadke týchto fotografií cíti každý
pozitívne, príjemne, optimisticky. Veď kto by v tomto nečase
nespomínal s nostalgiou na teplo stredozemného slnka a vlažnú, číru vodu, bezstarostný oddych. To, že tieto nálady dostáva
divák v takomto luxusnom „balení” je už len bonus zo strany
autora, ktorému sa podarilo vytvoriť kolekciu hodnotných a
kvalitných fotografií.
Výstava potrvá do 12.februára 2006

-bajtai-

J. Bajtai

Temetőinket járva
Egy-egy falu vagy város mentalitását a temetők is jelzik. A
helybeliek, de az idegenek is sok mindent észrevesznek ennek alapján. A kialakult helyi szokásokat egyesek túlzásba viszik és például a saját elgondolásaik szerint bővítik, szűkítik
a sírhelyeket. A sírkeretek nem kimérve szép sorban terülnek
el, hanem leszegik az utakat is aszerint, hogy ki mekkora helyet tud lebetonozni, nem törődve azzal, hogy elrontja a járdát vagy a szomszéd keretnél csak egy lépésnyi helyet hagy.
Valamikor voltak temetőgondnokok, akik tanácsot adtak, kimérték a sírhelyeket. Jól lenne, ha a községekben újra kialakulna ez a régi jó szokás és csak a kimért területeket vennék
birtokba a sírkertek tulajdonosai. Temetőinkben sok olyan
ősi sír található, amelyet már nem gondoz senki, mert a hozzátartozóik már nem élnek, vagy külföldre távoztak. Jómagam nemrégiben megfordultam Dolný Ohaj-on (Ohaj), egy
tiszta szlovák község temetőjében, ahol sok régi módos magyar család síremléke áll és örömmel tapasztaltam, hogy
egyetlen-egy sem gondozatlan. Kitisztítva, olvasható felirat-

okkal, sőt koszorúval, virággal feldíszítve. Például a
Csillaghy vagy a Rubinek családok sírboltjai 1871-ből. Köztük Zsitvabesenyői Rubinek Nándor és Királyi Honvédőrnagy síremléke, aki „Hősi halált halt 1915. ápr. 9. Komáromnál”. Minden tisztelet és elismerés a község elöljáróinak
és lakóinak, hogy ilyen gondot fordítanak az ősi sírokra. A
mi községünkben, Nánán is vannak ilyen síremlékek, sőt egy
régi kereszt, amely bizony felújítást igényelne. Évek óta omladozva vár sorsa jobbulására. Falunkban azért akad olyan
nyugdíjas is, aki rendben tartja az elhagyatott sírokat. Nyéki
Mária évek óta három sírhelyet is gondoz. Az egyikben az
egykor intéző úr gyermeke pihen, aki villámcsapás áldozata
lett. Az első világháború halottjai egy helyen voltak eltemetve, sírjukat az iskolások gondozták. Azok tudták, hogy az ismeretlen katonák sírjai is tiszteletet érdemelnek. Örvendetes
lenne a jövőben több gondot fordítani temetőinkre, hiszem
mindannyiunk örökös helye a szülőföld temetője.
Hajtman Kornélia, Nána

2006. január
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Műkedvelő színjátszás Párkányban a 19. században
Az első műkedvelő előadásról városunkban (1890. május 28.)
már a lap tavalyi májusi számában beszámoltam. Folytassuk a sort
a további előadásokkal:
1895.február 17. Katolikus Legényegylet
Grubiczy László: Sziget a szárazon (vígjáték egy felvonásban)
Színhely: Schwarz vendéglő nagyterme
Rendező: Magdits Ignácz
Súgó: Scheiger J.
Szereplők: Kurucz Boldizsár, földbirtokos – Vojátsek István,
Melanie, a lánya – Verseghy Mariska, Gáspár, az öccse – Szerencsi
M., Zsolnay, ügyvéd – Kautsák Béla, Mérley, mérnök –
Zimmermann József, János, inas – Tóth Imre, Julcsa, szobalány –
Miklósy Mariska
1897. március 28. A helybeli óvónőképző végzett növendékei
Abonyi Lajos: A betyár kendője (Jótékonysági előadás a kisdedóvó javára – báró Jeszenák Gábor plénános védnöksége alatt.)
Rendező: özv. Drozdy Gyuláné, óvónő
Szereplők: özvegy Ónodi Kulcsárné – Kamis Irma, ifj. Ónodi
Kulcsár, fogadott fia – Janovics Anna, Andó, ügyvéd – Herzán
Aranka, Boris, asszony – Zatykó Juliska, Bandi, a fia – Kégli Rozália, Örzsi, ennek neje – Drozdy Irén, Buri, zsandár – Sulta Mariska, Buriné – Mikus Margit, Zsófi, a leányuk – Lovas Szidónia, Csepű, szabó – Bitter Etelka, Kajszin Dáriusz, borbély – Martinek
Szidike, Ragyás, futóbetyár – Kégli Lina, Pisze, futóbetyár –
Janovics Etel, Esküdt – Kégli Lina, Szolgabíró – Janovics Etel, Biztos – Martinek Szidike, Poroszló – Sulta Mariska, Első huszár –
Bitter Etelka, Második huszár – Mikus Tercsi.
Ebben az időben nem számított ritkaságnak, hogy férfi szerepeket is nők játszottak. Erről az előadásról így ír az Esztergom és Vidéke 1897.április 8-án: „A Párkányi óvoda javára rendezett női
műkedvelő előadás alkalmából az egész helyi sajtó ritka egyértelműséggel foglalt állást a hasonló előadásokkal szemben, ami egészen természetes. A nagy párkányi reformról azonban még a budapesti lapok is tudomást vettek s éles szatírával emlékeztek meg róla oly modorban, hogy szegény volt szereplőknek bizonyára arcukba futott a vér s keserűen megbánták, hogy bár jótékony cél érdekében, ily feladatra vállalkoztak. S nagyon természetesnek találjuk,
hogy amikor az előadás rendezői abbeli óhajtásukat fejezték ki
előttük, hogy az előadást Husvétkor megismételtessék, határozottan kijelentették lemondásukat. Igazán csodáljuk, s ezt már nem találjuk természetesnek, hogy a sajtó és a nagyközönség elítélése dacára még csak gondolni is tudtak az ismétlésre.”
Szeretném leszögezni, hogy Esztergomban is voltak hasonló jellegű előadások, az ottani tanítónőképző növendékeivel és ők minden esetben minden gúnyos megjegyzés nélkül megúszták.
1897. október 3. Katolikus Legényegylet
Szigligeti Ede: A mama
Szereplők: özvegy Mogoriné – Zatykó Juliska, Cili, a lánya –

Kókai Gizella, Esztike, árvalány – Bitter Etelka, Szegfű Tivadar,
ügyvéd – Weber Béla, Ormi Béla, fiatal ügyvéd – Pikál Nándor,
Ugri Miska, komornyik – Kálmán Antal, Szobalány – Homolovics
Anna, Inas – Barthi Vince, Pincér – Tringel Lajos.
1898. január 30. Katolikus Legényegylet
Helyszín: Hungária fogadó
Vissza a műhelybe (színmű négy felvonásban)
Szereplők: Öbölyi Mátyás, szijgyártó – Drozdy Aladár, Olga, a
neje – Hoffman Ilka, Ilonka, a leányuk – Bitter Etelka, Csepreghy
Dániel, öreg iparos – Barthi Vince, Endre, iparostanonc – Pikál
Nándor, Dalnoki Alfréd, írnok – Tringel Lajos, Hamvas, pénzügyi
tanácsos – Dénes János.
Az egyetlen kabát (bohózat 1 felvonásban)
Szereplők: Pontos Gedeon, könyvvezető – Dénes János, Pontos
Fridolin, az öccse – Pikál Nándor, Füzfai Arthur, költő – Drozdy
Aladár, Faragó Albert, szobrász – Sipka Antal, Pincér – Várady
Károly, Levélhordó – Török Pál.
1899. január 8. Párkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tóth Ede: A falu rossza
Szereplők: Feledi Gáspár – Kósa Imre, Lajoska, Boriska, gyermekei – Dejcző Vince, Lelóczky Ferencné, Bátki Tercsi, árva – Németh Róza, Göndör Sándor, szolgalegény – Kunyik Vince, Finom
Rózsi – Szalma Mari, Csapó – Dorna Lajos, Tarisznyásné,
Sulyokné, Csapóné, módos asszonyok – Pufa Teréz, Bartusz
Jánosné, Molnár Mari, Egy öreg paraszt – Lelóczky András, Megyei csendbiztos – Dejcző Károly, Kónya, kántortanító – Lelóczky
Ferenc, Gonosz Pista, bakter – Pozsár András, Gonoszné – Pozsár
Mari, Cserebogár Jóska, szőllőpásztor – Horváth Sándor, Czene,
cigány – Bartusz János, Adus, vén cimbalmos – Tóth Ferenc, A
„Makkhetes” kocsmárosa – Szabados László, Jóska, béres – Godó
József.
Erről az előadásról így ír az Esztergom és Vidéke 1899.január
16-án: „A mulatság műkedvelő előadással volt egybekötve, melyről annál is inkább meg kell, hogy emlékezzünk, mert azt oly alapos készültséggel, jó alakítással és dicséretes összhangban adták
elő, melyet egy kisebb vidéki színtársulat is méltán megirigyelhetett volna.” A nagy közönségsikerre való tekintettel az előadást január 29-én megismételték.
1899. szeptember 20. Ezen a napon tartotta a Katolikus Legényegylet zászlószentelő ünnepségét. A korabeli sajtóban észletes beszámoló olvasható a zászlószentelésről, majd az azt követő díszebédről végül egysoros hír adja tudtul, hogy este az Egylet műkedvelői nagy sikerrel előadták Szigeti Imre: A vén bakancsos és fia a
huszár című színművét. Sajnos erről az előadásról ez minden amit
közre adhatok.
Ennyit tudunk a 19. század műkedvelő előadásairól, a közeljövőben a 20. század első két évtizedének előadásait vesszük számba.
Paulovics János

Tolvajokat fogtak a párkányi rendőrök
Rendőrségi forrás alapján január 20-án három tolvajt – egy
férfit és két nőt – füleltek le a párkányi rendőrök. A sikeres akció szépséghibája, hogy a tettesek Érsekújvárba történt átszállítása után, a nyakon csípett férfi kifeszítette a cella rácsait és
angolosan távozott.
Megalapozott a gyanú, hogy az említett három személy huzamosabb idő óta számos idős ember pénzét és ékszerét tulajdonította el. Villanytelep, gáztelep, vagy szociális biztosító dolgozóinak kiadva magukat kihasználták az emberek hiszékenységét, eltulajdonították minden megtakarított pénzüket és könynyen mozdítható értékes tárgyaikat. Az említett napon egy helyi polgár hívta fel a párkányi rendőrök figyelmét egy cseh
rendszámú luxusautóra, amelyből hárman szálltak ki és tolakodtak be egy idős házaspárhoz Párkányban. Miközben a rendőrök keresni kezdték őket, a megadott helyszínről ugyan idő-

közben már távoztak, de még a városban sikerült őket kézre keríteni. Amikor meglátták az őket kereső rendőröket, menekülni próbáltak. Rövid, filmjelenetekből ismert autósüldözés után
a Jesenský utcában végül horogra akadtak. Történt ez annak ellenére, hogy a tolvajok az említett luxuskocsi űrtartalma és teljesítménye tekintetében az üldözőkkel szemben sokkal előnyösebb helyzetben voltak. Az eddigi adatok alapján a három gyanúsított évek óta az egész ország területén garázdálkodott. Az
értesülések szerint Nováky, Privigye, Zsolna környékéről, de
más helyekről is jelentkeztek károsultak, akik a szlovák tévé
kedd esti híradójában bemutatott elkövetőket felismerték. A
párkányi rendőrség köszöni a lakosság együttműködését és biztosítja a lakosságot afelől, hogy ilyen esetekben továbbra is titokban tartja a bejelentők kilétét.
-O-
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Karate – 2005

Putovný pohár

– február 26-27. – kétnapos tavaszi edzőtáborozás Köbölkúton –
alapozás 2005-re
– március 15. – Magyar Bajnokság Balassagyarmaton – Godó Éva:
aranyérem
– április 9. – Godó Éva és Rácz Norbert a klub edzői egybekeltek
– július 2-6. – az Európai Kyokushin Karate Szövetség nyári nemzetközi
edzőtábora Hollandiában – Rácz Norbert levizsgázott 3. dan
övfokozatra
– július 20-24. – nemzetközi edzőtábor Krakkóban – Rácz Éva sikeres
vizsgát tett 2. danra
– augusztus 8-13. – a Szlovák Kyokushin Karate Szövetség nyári
edzőtábora Bősön
– szeptember – új tagok felvétele
– október 9. – Tallós Kupa – Hrmó Csaba ezüstérem, Matus Patrik
bronzérem
– november 12. – Szlovák Bajnokság Muzslán – Matus Patrik, Mészáros
Emese és Rácz Éva aranyérmesek
– november 26. – Európa Bajnokság – Belgrád – Rácz Éva: 5. hely
– december 10. – Lengyel Bajnokság – Legnica
– december 17. – övvizsga Érsekújvárban – sikeres vizsgát tettek:
10. kyu: Csiffáry Anikó, Urbánová Kristína, Liszkovics Péter, Janszo
Orsolya, Pajchort Melinda, Szép Virág, Kovács Ádám
9. kyu: Hrmó Csaba
8. kyu: Matus Patrik, Mészáros Emese
7. kyu: Farkas Péter
1. kyu: Rybár Miroslav

7. januára na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej v
Hurbanove sa uskutočnil tretí ročník medzinárodného halového
futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa Gymnázia v Štúrove. Stálymi účastníkmi turnaja sú zamestnanci a priatelia nasledovných škôl: Gymnázium Štúrovo, SPŠS Hurbanovo, Dobó
Gimnázium Ostrihom a Zrínyi Gimnázium Budapešť. Po tvrdom boji si víťazstvo odnieslo mužstvo domácich. Strelcom turnaja sa stal Vojtech Labancz hráč SPŠS Hurbanovo s 13 gólmi.
Poradie: 1. Hurbanovo, 2. Štúrovo, 3. Budapest, 4. Ostrihom. Po ukončení zápasov stretnutie pokračovalo v jedálni školy odovzdaním putovného pohára a občerstvením. Usporiadateľom ďalšieho ročníka bude Zrínyi Gimnázium.

Gimnáziumi focikupa

– 26-27. február – dvojdňové jarné sústredenie v Gbelciach – príprava na
súťažné obdobie
– 15. marec – Majstrovstvá Maďarska – Balassagyarmat – Eva Godóová:
zlatá medaila
– 9. apríl – Eva Godóová a Norbert Rácz, tréneri klubu sa zosobášili
– 2-6. júl – letné medzinárodné sústredenie Európskeho Zväzu Kyokushin
Karate v Holandsku – Norbert Rácz zložil skúšky na 3. dan
– 20-24. júl – medzinárodné sústredenie v Krakove – Eva Ráczová
úspešne absolvovala skúšku na 2. dan
– 8-13. august – letné sústredenie Slovenského Zväzu Kyokushin Karate
v Gabčíkove
– september – nábor nových členov
– 9. október – Pohár Tomašíkova – Hrmó Csaba: strieborná medaila,
Patrik Matus: bronzová medaila
– 12. november – Majstrovstvá Slovenska Mužla: zlaté medaile: Patrik
Matus, Emese Mészárosová, Eva Ráczová:
– 26. november – Majstrovstvá Európy – Belehrad: Eva Ráczová – 5.
miesto
– 10. december – Majstrovstvá Poľska – Legnica
– 17. december – páskovanie Slovenského zväzu Kyokushin Karate v
Nových Zámkoch – skúšky úspešne zložili:
10. kyu: Anikó Csiffáryová, Urbánová Kristína, Peter Liszkovics, Janszo
Orsolya, Melinda Pajchortová, Szép Virág, Ádám Kovács
9. kyu: Hrmó Csaba
8. kyu: Patrik Matus, Emese Mészárosová
7. kyu: Peter Farkas
1. kyu: Miroslav Rybár

Január 7-én került harmadízben megrendezésre a Párkányi
Gimnázium igazgatójának vándorserlegéért zajló teremfoci torna, ezúttal az Ógyallai Építészeti Szakközépiskola tornatermében. A torna állandó résztvevői a Párkányi Gimnázium, az
Ógyallai Építészeti Szakközépiskola, az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium és a budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium tanári csapatai. A legjobban a hazaiak csapata szerepelt, amely kemény csatát vívott a győzelemért a párkányiakkal. A torna gólkirálya a hazai Labancz Béla lett 13 góllal. Tabella: 1. Ógyalla,
2. Párkány, 3. Budapest, 4. Esztergom.
A mérkőzések befejezése után a találkozó az iskola éttermében folytatódott a vándorserleg átadásával, majd kiadós vacsorával és baráti beszélgetésekkel zárult. A következő torna házigazdája a budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium lesz.
-BJ-

Príchod Mikuláša
Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím usporiadalo 5. decembra stretnutie pre svojich členov v hoteli Thermal. Bola to členská schôdza spojená s príchodom
Mikuláša. Boli pozvaní aj hostia z Bratislavy – Zuzka
Dvořáková, ktorú ako autorku knihy predstavila Vilma
Cipárova. Jedná sa o dievča s mentálnou retardáciou ľahšieho
stupňa Downovho syndrómu, ktorá už píše na počítači. Potom
prišiel očakávaný Mikuláš, pre ktorého pod vedením Kornélie
Hajtmanovej pripravili deti krátky program. Každý pritom povedal niečo o sebe, alebo veršík, za čo bol odmenený. Bohatá
ponuka občerstvenia vyvolala nemalú radosť. Touto cestou sa
chceme poďakovať našim sponzorom. Boli to: mestská samospráva, Ladislav Kormoš, Ing. Mikuláš Gyetven a Edita Bernáthová.
Terézia Szűcsová, predsedníčka združenia

2006. január
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Spomienka na Ľudovíta Štúra
Koncom roka 2005 bol Ministerstvom kultúry SR, Maticou
slovenskou a ďalšími kultúrnymi inštitúciami, pod záštitou
prezidenta SR vyhlásený „Rok Ľudovíta Štúra”, ktorý sa končí
v októbri 2006. Miestny odbor MS v Štúrove otvoril tento rok
16. novembra 2005 spomienkovým pásmom o jubilantovi v
priestoroch MO. Pripomenuli sme si 190. výročie narodenia
jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národnoemancipačného života rokov 1835 až 1855, ako i 150. výročie
jeho tragickej smrti. Jeho pedagogická, ideologická, novinárska
a spisovateľská činnosť boli nevyčerpateľným zdrojom
vzácnych myšlienok a vedomostí pre vtedajšiu mladú
inteligenciu. Ostávajú studnicou poznania i v dnešnej dobe.
Svedectvo Štúrovho zápasu o kodifikáciu slovenského jazyka,
to je zápas o rozvoj národného života, vzdelávania sa v rodnej
reči, poznávania vlastnej histórie a koreňov.
A keďže nechcel nič viac a nič menej ako rovnoprávnosť
medzi národmi, môžeme byť hrdí, že naše malebné mestečko
nesie jeho meno. Programové pásmo o jubilantovi pripravili
žiaci ZŠ slovenskej pod pedagogickým vedením Mgr. Hirkovej,
spevom spestrili program členovia súboru Štúrovčatá, pod
vedením p. uč. Zelinkovej. Program sa realizoval za finančnej
podpory MZ v Štúrove.
Predvianočné stretnutia
Mesiac december je pre deti ale i dospelých hádam
najkrajším mesiacom roka. Žijeme v prípravách a očakávaní
na sviatočné dni Vianoc. Priblížiť atmosféru pohody a radosti
sa miestny odbor podujal zorganizovaním stretnutia
štúrovských detí s Mikulášom dňa 5. decembra. Krásny
program nielen pre Mikuláša, ale i anjela a nezbedného čerta
pripravili deti pod vedením pani učiteliek Mikonyovej,
Zelinkovej a Kollerovej. Sladká odmena pre všetky deti, ktoré

sa predstavili svojimi básničkami a koledami, umocnila
radostnú a družnú atmosféru medzi takmer 70 prítomnými
deťmi. Na vianočnú pohodu, pozornosť od blízkych a
priateľov sa tešia nielen deti ale i tí skôr narodení. Tradične
preto miestny odbor pripravuje stretnutie seniorov pod
jedličkou vo svojich priestoroch. 14. decembra m. r. bol pre
našich seniorov pripravený „štedrovečerný stôl” so všetkým,
čo k tomu patrí podľa starých i novších tradícií: vianočné
oplátky, med, cesnak, jablká, orechy, makové bubáky
(opekance), vianočná kapustnica, sladkosti. Ako darček –
zdobené medovníčky. Predvianočnú atmosféru umocnila i
účasť miestneho pána farára a vystúpenie speváckej cirkevnej
skupiny, ktorí spolu s matičiarmi vystúpili v pásme slova a
vianočných piesní. Príjemné prostredie, žičlivá atmosféra a
vzájomné porozumenie sprevádzali toto vydarené podujatie.
Poslednou akciou MO MS v Štúrove v r. 2005 bola i účasť
na výstavke vianočných stromčekov v rámci predvianočných
trhov 17.12. na pešej zóne v meste. Pripravili sme vianočný
stromček vystihujúci obdobie 40-tych rokov 20. storočia aj s
betlehemom. Prispeli sme spevom i slovom v otváracom
programe tejto mestskej akcie. Záverom ďakujem občanom
mesta, ktorí sa zúčastnili na kultúrno-spoločenských akciách
organizovaných našou miestnou organizáciou, školám za
účinnú spoluprácu, sponzorom za sponzorské príspevky, MZ
za granty. Prajem zdravie, spokojnosť a šťastie po celý
nasledujúci rok.
Ľudmila Vandová, oblastné pracovisko MS Štúrovo

P.S. Našli sa dioptrické okuliare, ktoré si niekto zabudol pri
návšteve v Matici slovenskej. Prihláste sa na č.t.
0904/557840.

Cesty, necesty
Problémy prehustenej premávky na Jesenského ulici, hlavná
cesta vedúca od železničnej stanice a mimoriadne zlý stav Nánanskej cesty boli hlavnými témami rokovania kompetentných pracovníkov mestského úradu a štátnej správy ciest. Komisia výstavby, životného prostredia, územného plánovania a
dopravy MZ ešte v novembri iniciovala, aby mestský úrad bezodkladne začal rokovania so štátnou správou ciest.
Na základe toho s približne trojmesačným omeškaním sa
uskutočnilo spomínané rokovanie. Dve strany sa dohodli na
tom, že na Jesenského ulici sa zriadia tri prechody pre chodcov, z toho dve financuje štátna správa ciest (jeden stojí približne 10 000 korún), no na tretí treba nájsť investora (Lidl
alebo mesto).
Štátnu správu ciest zastupoval František Takáč, podľa ktorého nedostatky kruhového objazdu pri Jednote pramenia z projektu. Rozpočet štátnej správy ciest (v Nitrianskom kraji ročne
disponujú 65 miliónovou finančnou čiastkou na cca 500 km
štátnych ciest) neumožňuje úplné doriešenie tohto problému.
Podľa jeho posúdenia doriešenie problému by celkovo stálo
približne 5 miliónov korún. František Takáč nepodporil požiadavku obyvateľov, podľa ktorej na úseku medzi vjazdom na
most a Petőfiho ulice by mali limitovať rýchlosť vozidiel na 40
km/hod. Podľa neho by to obnášalo len ďalšie zbytočné náklady vyložením ďalších tabúl, no vodiči by aj tak nedodržali povolenú rýchlosť. Limit 60 km/hod. pre mestskú dopravu takpovediac zodpovedá požiadavkám, čo by malo byť zabezpečené prostredníctvom policajtov.
Na hornej časti Komenského ulice (medzi železničnou stanicou a Továrenskou cestou) nie je zabezpečené odvodnenie,
preto voda podmýva chodník a stľpy elektrického vedenia sú

nebezpečne naklonené. Došlo k dohode, že štátna správa ciest
dorieši odvodnenie, a paralelne mesto opraví chodníky. Vo veci ešte bude potrebné konzultovať aj s energetickými závodmi.
V súvislosti s Nánanskou cestou je situácia nezmenená, teda
naďalej sa pohybujeme na pôde sľubov. V tomto roku sa údajne aktualizujú projekty, a keď nadriadené orgány odsúhlasia
rekonštrukciu, a budú na to financie, na budúci rok sa vraj
môžu začať práce.
-zc- (Preklad: -h-)

Mikulás ünnepség
A Mentálisan Sérülteket Támogató Társulás párkányi szervezete Mikulás-napi ünnepséget szervezett 2005 december
5-én a Thermal szálló éttermében. Meghívott vendégünk
Zuzka Dvořáková is jelen volt Pozsonyból, akit Cipár Vilma
íróként mutatott be. Egy enyhén fogyatékos Down-kóros kislányról van szó, aki a saját életét könyvbe foglalja, s aki már
számítógépen dolgozik. A Mikulásnak, akit a gyerekek körberajongtak, voltak elvárásai és mindenki mondott is neki valamit magáról, vagy az anyuka tolmácsolta. Hajtman Kornélia
asszony kis verses programmal készítette fel a gyerekeket. A
csomagok kibontása után jó hangulatot varázsolt az ünnepi
asztal bőséges kínálata.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak az
ünnep varázsához, s mosolyt varázsoltak a gyermekek arcára.
Támogatóink voltak: Párkány város önkormányzata, Ing.
Gyetven Miklós, Kormos László és Bernáth Edit.
Szűcs Teréz, a társulás elnöke
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Decemberben történt

Stalo sa v decembri

2. – Műhely-hidak – A „Párkány nemcsak fürdőzőknek” és a
„Párkány képeslapjai” c. könyvek bemutatója az esztergomi
Balassa Bálint Múzeumban.
4. – Mikulás délután a Thermál szállóban.
5. – Mikulás est a VMK nagytermében.
7. – Zimná rozprávka – a szlovák alapiskola karácsonyi műsora a VMK nagytermében.
12.– A Szivárvány kórus karácsonyi műsora Leléden.
14.– A Nemzetközi Ifjúsági Alkotótáborban készült legjobb
munkákból nyílt kiállítás „Piktor 2005” címmel a városi galériában.
16.– A Mozgássérültek 99-es szervezetének karácsonyi műsora
a Nyugdíjasok házában.
17.– A Ghymes karácsonyi koncertje a VMK nagytermében.
18.– A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola és a Stilla Pectus karácsonyi koncertje a VMK nagytermében.
19.– Színház és történelem – Szörényi Levente előadása a
VMK nagytermében.
– Szivárvány karácsony a Csemadok házban.
25.– Varnus Xavér orgonakoncertje Szalkán.
30.– A háromnapos havazás és hófúvás következményeként
20-30 cm-es hó borította a város utcáit.
31.– A város lakossága ismét látványos tüzijátékkal búcsúztatta a 2005-ös esztendőt.

2. – Prezentácia kníh „Štúrovo na pohľadniciach” a „Štúrovo
do vrecka” v Múzeu Bálinta Balassiho v Ostrihome.
4. – Mikulášske popoludnie v Hoteli Thermal.
5. – Stretnutie s Mikulášom vo veľkej sále MsKS.
7. – Zimná rozprávka – vianočný program Základnej školy vo
veľkej sále MsKS.
12. – Vystúpenie spevokolu Szivárvány s vianočným
programom v Leľej.
14. – Z diel Medzinárodného výtvarného tábora bola otvorená
výstava pod názvom „Piktor 2005” v Mestskej galérii.
16. – Posedenie pod jedličkou ZO SZTP č. 99 v Dome
dôchodcov.
17. – Vianočný koncert skupiny Ghymes vo veľkej sále MsKS.
18. – Vianočný koncert Základnej umeleckej školy F. Liszta a
komorného zboru Stilla Pectus vo veľkej sále MsKS.
19. – Prednáška hudobného skladateľa Levente Szörényi vo
veľkej sále MsKS.
– Vianočné posedenie spevokolu Szivárvány v Dome
Csemadoku.
25. – Organový koncert Xavéra Varnusa v Salke.
30. – V dôsledku trojdňového sneženia a fujavice pokrylo mesto
20-30 cm vrstva snehu.
31. – Obyvatelia mesta sa aj v tomto roku lúčili so starým
rokom veľkolepým ohňostrojom.

(p.j.)

(p.j.)

Správy SZTP a ZPCCH
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých a postihnutých civilizačnými chorobami v Štúrove pracuje v našom meste už niekoľko desaťročí. Organizujeme rôzne kultúrne a športové podujatia. V minulom roku to bolo 9 podujatí, ako fašiangové posedenie, výročná schôdza, kvízové podujatie s gulášom, návšteva Podhajskej, športový deň na kúpalisku Vadaš, rekondičný pobyt v Kováčove, deň Zdravia, návštevy kultúrnych podujatí, katarínske
posedenie. Koniec roka sme zakončili vianočným posedením, kde
nám kultúrny program predviedli deti zo ZŠ Mužla. Privítali sme
medzi nami predstaviteľov nášho mesta, ktorí zablahoželali jubilantom. Po malom občerstvení boli rozdané darčeky. Tí, ktorí nemohli prísť medzi nás, členovia nášho výboru ich navštívili, popriali im pekné vianočné sviatky, veľa zdravia v novom roku a
odovzdali darčeky. Je tomu už 25 rokov čo naša predsedníčka začínala pracovať v tejto organizácii. Viac členov si zaspomínalo,
aká bola ich práca v týchto časoch, aké nezmyselné socialistické
záväzky si museli dávať. Dnes bilancujeme koľko pekných podujatí, zájazdov, rekreácií a inej pomoci sme pre zdravotne postihnutých zorganizovali od tej doby. Najväčšiu zásluhu na tom má
práve pani Sokolová spolu s výborom organizácie. Touto cestou
by som jej chcela poďakovať za to, že svoj voľný čas venuje tejto
práci. Pomáha zdravotne postihnutým, aby poznali svoje možnosti, vedeli sa orientovať v zákonoch a vybrali si čo je pre nich

vyhovujúce. V dnešnej dobe to zdravotne postihnutí nemajú ľahké, preto naša práca spočíva v osvete, ako čo najlepšie pomôcť
chorým ľuďom. Pri rôznych podujatiach chceme na pár hodín zabudnúť na našu chorobu. Podarilo sa nám to i teraz na fašiangovom posedení v reštaurácii Flóra, kde sme na jeden večer znovu
zvíťazili nad naším postihnutím. Každý pondelok sa schádzame v
klube dôchodcov medzi 14°°-16°° hod. Tu je možné prihlásiť sa aj
za člena, vyzdvihnúť si permanentky na kúpalisko a riešiť rôzne
problémy.
Chcem sa i touto cestou ešte raz poďakovať našej predsedníčke
pani Sokolovej, celému výboru, predstaviteľom nášho mesta za
ich pomoc. Menovite Jánovi Oravcovi, primátorovi mesta, Jozefovi Szegedimu, Erike Magyarovej, mestskému zastupiteľstvu, Tiborovi Halasimu, riaditeľovi MsKS, Mikulášovi Gyetvenovi, riaditeľovi kúpaliska, Ing. Ľubošovi Lopatkovi, generálnemu riaditeľovi KAPPA, a.s., pekárni M&M, Základnej škole v Mužli a všetkým ostatným sponzorom.
Oznamujeme, že 8. marca 2006, o l4°° hod. sa uskutoční výročná schôdza v MsKS s kultúrnym programom a tombolou. Na
výročnej schôdzi zhodnotíme prácu minulého roka a oboznámime Vás plánom práce na rok 2006. Privítame dobré nápady, ako
našu prácu ešte vylepšiť. Srdečne pozývame všetkých členov.
V mene členov výboru: Agneša Vörösová, tajomníčka ZO

Liečime sa prírodou
Zdravá výživa, pravidelný pohyb, dobrá nálada sú základom
pre zdravie človeka.
Prírodná liečba ponúka dlhodobo priaznivý zdravotný stav,
pretože berie do úvahy individuálny spôsob života a stará sa o
človeka komplexne, o jeho dušu aj telo.
To bolo hlavné motto pre poslednú zdravotnú prednášku v
roku 2005 konanú v Klube dôchodcov pri MsÚ v Štúrove. Mesačne v prvý štvrtok v mesiaci sa schádzajú dôchodcovia v Klu-

be dôchodcov, aby si dali odmerať krvný tlak a vypočuli si aktuálnu zdravotnú prednášku. Tieto služby využíva približne 60
dôchodcov. Dvakrát ročne sú tieto služby spojené s čajovým
posedením, ktoré pripravia členovia samosprávy klubu. Podľa
plánu aj v roku 2006 sa budeme pravidelne stretávať, aby sme
si osvojili správny spôsob života v staršom veku. Tešíme sa a
pozývame členov klubu dôchodcov.
Eva Bitterová
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Oznam pre rodičov žiakov, ktorí majú záujem
o štúdium na osemročnom gymnáziu
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Felhívás az alapiskola 4. osztályát látogató
tanulók szüleihez, akik gyermeküket a
nyolcosztályos gimnáziumba íratnák

Riaditeľstvo Gymnázia v Štúrove oznamuje rodičom, ktorých
deti – navštevujúce 4. ročník základnej školy – majú záujem o
štúdium na osemročnom gymnáziu, že prihlášky môžu
odovzdať cez riaditeľstvo ZŠ na gymnázium do 10. apríla
2006. V prípade, ak by sa vyskytli problémy s prihláškami,
rodičia si ich môžu vyzdvihnúť aj na sekretariáte gymnázia a
po vyplnení ich odovzdať priamo na sekretariáte školy.
Prijímacie skúšky sú 6. júna 2005 z nasledovných predmetov:
– matematika (písomný test)
– slovenský jazyk (písomný test + čítanie)

A Párkányi Gimnázium igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket,
hogy a nyolcosztályos gimnáziumba a jelentkezési íveket 2006.
április 10-ig, az alapiskolák igazgatóságán keresztül lehet
eljuttatni. Amennyiben a szülőknek problémáik lennének a
jelentkezési ívekkel, azokat a a gimnázium titkárságán is kézhez
kaphatják, majd kitöltve leadhatják közvetlenül a titkárságon.
A felvételi vizsgák időpontja: 2006. június 6. A felvételik a
következő tantárgyakból lesznek:
– magyar nyelv (írásbeli+olvasás)
– szlovák nyelv (írásbeli+olvasás)
– matematika (írásbeli)

„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ” sa uskutoční dňa 16.
februára 2006 v čase od 8,00-11,30 hod. V ten istý deň o
16,00 je stretnutie s rodičmi. Od 10. apríla 2006 je každý
týždeň príprava na prijímacie pohovory pre žiakov (cvičenia,
riešenie príkladov).
Podrobnejšie informácie osobne na sekretariáte gymnázia,
alebo na tel. č.: 7511352.

2006. február 16-án 8,00-11,30 óra között „NYITOTT NAPOT”
tartunk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Ugyanezen
a napon 16,00 órától beszélgetés lesz a szülőkkel.
2006. április 10-től minden héten felkészítés lesz a felvételire
(feladatok megoldása, gyakorlás).
Részletesebb felvilágosítást személyesen a gimnázium
titkárságán, vagy a 7511352 telefonszámon kaphatnak.
Bizalmukat köszönjük.
Mgr. Bobor János, igazgató

Mgr. Ján Bobor, riaditeľ školy

Értesítés

Oznámenie

A Párkányi Gimnázium mellett működő City&Guilds
akkreditált nyelvi vizsgaközpont értesíti az érdeklődőket,
hogy a nemzetközileg elismert angol nyelvi vizsgák
legközelebbi időpontja:
2006. április 8. (szombat)
Jelentkezési határidő: 2006. március 24.
Próbateszt: 2006. február 9., ill. március 9. és 16. (ingyenes)
További információk: Bobor János, Gimnázium,
tel.::7511640, 0915/707529
Vizsgatípusok:
Érettségi CEF* Ár
ESOL (Achiever – pre-interm.)
B
B1
1850,-Sk
ESOL (Copmmunicator – interm.) A
B2
1850,-Sk
ESOL (Expert – higher-interm)
C1
1950,-Sk
ESOL (Mastery – advanced)
C2
1950,-Sk
SESOL (szóbeli – az összes szint)
2050,-Sk

City&Guilds akreditované jazykové centrum pri Gymnáziu v
Štúrove oznamuje záujemcom, že najbližší termín skúšok na
získanie medzinárodne uznaného certifikátu anglického
jazyka sa uskutoční
dňa 8. apríla 2006 (v sobotu)
Prihlášky na skúšku je potrebné odovzdať: do 24. marca 2006
Skúšobný test: 9. februára, resp. 9. a 16. marca (zdarma)
Podrobnejšie informácie : Ján Bobor, Gymnázium, tel.:
7511640, 0915/707529
Typy skúšok:
Maturita CEF* Cena
ESOL (Achiever-pre-interm)
B
B1
1850,-Sk
ESOL (Communicator-interm.) A
B2
1850,-Sk
ESOL (Expert-h.interm.)
C1
1950,-Sk
ESOL (Mastery-advanced)
C2
1950,-Sk
SESOL (ústne– všetky úrovne)
2050,-Sk

A gimnázium tanulóinak 10% kedvezmény !
A C&G nemzetközi angol nyelvi vizsgákat elismerik a
különböző intézmények, egyetemek (lásd a felvételi
évkönyveket) és a munkáltatók.
*) CEF – EU nyelvi szint,

Žiaci gymnázia majú 10% zľavu !
C&G jazykové skúšky sú uznávané medzinárodne rôznymi
inštitúciami, univerzitami (viď ročenky o kritériách prij.
konaniach) a zamestnávateľmi.
*) CEF – Spoločný európsky referenčný rámec

Školenie infovek – Oznam
Gymnázium v Štúrove získala v minulom roku štatút školiaceho centra infoveku (ŠCI) a začala s realizáciou projektu
„Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – PIRŠ.” Projekt
informatizácie regionálneho školstva je podporovaný MŠ SR a realizuje ho spoločnosť mc.edu, s r.o. a Asociácia projektu
Infovek ako zmluvný partner mc.edu v rokoch 2004 až 2006.
Na základe podpísanej zmluvy na tento kalendárny rok začíname realizáciou školení vo februári 2006
(pozn.: termín február je už obsadený).
Školenie pre učiteľov základných a stredných škôl je zdarma a trvá 36 hodín.
Bližšie informácie o prihlásení nájdete na stránke: www.gymn-sturovo.sk
Kontaktovať sa môžete aj osobne u Mgr. Márii Krškovej na gymnáziu (Tel:036/7511352).
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Februárové filmové hity v kine DANUBIUS, alebo čo by ste mali určite vidieť
Premiéra mesiaca
NARNIA: LEV, ŠATNÍK A ČARODEJNICA (USA
2005)
Réžia: Andrew Adamson, hrajú: Tilda Swinton, Georgie
Henley, Skandar Keynes
Veľkolepá výpravná rozprávková fantasy nás zavedie do
podivuhodného sveta plného čarov, mágie a zázračných bytostí, do tajuplnej krajiny Narnie. V centre príbehu stojí
štvorica súrodencov – malá Lucy, problémový Edmund, otcovsky pôsobiaci tínedžer Peter a mamkovská Zuzana, ktorí sú presťahovaní z bombardovaného Londýna na vidiek,
do domu podivínskeho profesora. Pri hre na schovávačku
malá Lucy vlezie do šatníka a druhou stranou vypadne do
zasneženej Narnie. Dlhá a namáhavá cesta k oslobodeniu
zakliatej Narnie spod nadvlády zlej Čarodejnice sa práve začala . . .
Dojímavý príbeh osamelého muža
ZLOMENÉ KVETINY (USA 2005)
Réžia: Jim Jarmusch, hrajú: Bill Murray, Sharon Stone,
Jessica Lange
Najnovšie dielo kráľa nezávislého filmu Jima Jarmuscha
rozpráva príbeh starnúceho Dona Johnstona, ktorý sa vždy
dokázal úspešne vyhnúť sobášu a zostal starým mládencom.
V jeden deň dostane záhadný list, v ktorom sa píše, že s niektorou z dávnych mileniek má dospelého syna. Don spíše
zoznam žien, zoženie adresy, letenky, mapy a vydáva sa na
cestu. Na cestu hľadania toho, čo mu snáď v živote chýba.
Film je veľkým sólom pre Billa Murraya, skutočného majstra minimalistického herectva.
Filmový klub
POLNOČNÝ KOVBOJ (USA 1969)
Réžia: John Schlesinger, hrajú: Dustin Hoffman,
Jon Voight
Naivný vidiecky chlapík Joe Buck prichádza do New Yor-

K i n o

–

ku s predstavou ľahkého života muža vydržiavaného bohatými ženami. Na svojej neúspešnej púti stretne podvodníčka
Ratsa Ricca (vynikajúci Dustin Hoffman). Medzi dvojicou
osamelých skrachovancov vzniká zvláštne a hlboké priateľstvo. Spoločnými silami sa snažia prežiť v odľudštenom veľkomeste a zarobiť si na cestu za floridským slnkom. Film
získal Oscara za najlepší film a réžiu.
Tragikomédia o rodinných vzťahoch
ELIZABETHTOWN (USA 2005)
Scenár a réžia: Cameron Crowe, hrajú: Orlando Bloom,
Kirsten Dunst, Susan Sarandon
Neúspešný mladý návrhár Drew je na dne a chystá sa spáchať samovraždu. Keď sa dozvie o smrti svojho otca, tento
zámer odloží a vydá sa na cestu za príbuznými. Až táto situácia mu umožní dôkladne ich spoznať a ujasniť si hodnotu rodinných vzťahov a vzájomnej spolupatričnosti. Pasívnemu hrdinovi Drewovi, ktorý necháva veci, nech sa dejú,
pomáha vniesť do života trochu radosti a optimizmu aj zhovorčivá „hýbateľka jeho osudu”, sympatická letuška Claire.
Dramatický úvod filmu tak pomaly speje k romanticko-komediálnemu koncu.
Komédia o mladých nielen pre mladých
OBČIANSKA VÝCHOVA (Nemecko, Rakúsko 2004)
Réžia: Hans Weingartner, hrajú: Daniel Brühl, Julia
Jentsch
Pod prezývkou „Občianska výchova” sa skrývajú idealistickí mladí Nemci Ján a Peter, túžiaci zmeniť svet. Potajomky navštevujú luxusné obydlia, premiestňujú prepychové
kusy nábytku napríklad do záchodov alebo bazénov plných
vody a bez toho, aby niečo ukradli, zase miznú. Hrajú sa iba
na tajomných pomstiteľov, ktorí chcú nafúkaných boháčov
trochu vystrašiť. Hra sa pritvrdí, keď sa do chlapského spolku pripletie Petrova priateľka a zapríčiní únos milionára...

M o z i

Danubius
Február 2006 február

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete
1.
2-3.
4-5.
7.
8.
9-12.
14-15.
16-17.
18-19.
21.
22-23.
24.
25-26.
28.

Jaskyňa (Cole Hauser, Morris Chesnut)
Čo ak je to pravda? (Reese Witherspoon, Mark Ruffalo)
Celoslovenská predpremiéra: District-Nyócker – maďarský animovaný film pre
dospelých (18.00 hod!)
Filmový klub: Polnočný kovboj (Dustin Hoffman, Jon Voigt)
Moje leto lásky (Natalie Press, Emily Blunt)
Narnia: Lev, šatník a čarodejnica – detské predstavenie (18.00 hod!)
Nechoď klopať na dvere (Sam Shepard, Jessica Lange, Tim Roth)
Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do dešte (Jan Budař, Richard Krajčo, Iva Janžurová)
Kuriér 2 (Jason Statham, Amber Valletta)
Filmový klub – Môj Nikifor (Krysyna Feldman, Roman Gancarczyk)
Elizabethtown (Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Susan Sarandon)
Pozná ju ako svoje boty (Cameron Diaz, Toni Colette)
Zlomené kvety (Bill Muray, Sharon Stone)
Občianska výchova (Daniel Bruhl, Julia Jenich)

Pripravujeme v marci – Márciusi előzetes:
DOOM, Hovorí sa, Zathura – vesmírne dobrodružstvo, Domino, Casanova, Mníchov
Zmena programu vyhradená!!!

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová
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Köszönet
A Párkányi Gyermekotthon igazgatósága ezúton szeretné kifejezni köszönetét támogatóinak, akik 2005ben is gondoltak az otthon lakóira és önzetlen anyagi
felajánlásukkal vagy ajándékaikkal segítették őket. Köszönettel tartozunk a párkányi önkormányzatnak, az
izsai önkormányzatnak, a párkányi vámhivatalnak, az
Orion Slovakiának, az érsekújvári Tomlux Kft-nek, a
párkányi Billa és Jednota áruházaknak, a párkányi
ICOPAL Rt-nek, a Kappa Rt-nek, a Hotel
Zahovaynak, a pőstyéni CK Tip Travel Rt-nek, a
Zselizi Gimnáziumnak, a kétyi Egyházi Iskolának, az
érsekújvári Egyesült Vendéglátóipari Szakközépiskolának, Mgr. Szigeti László, oktatási államtitkár úrnak,
Ing. Német János úrnak, Csonka Gabriellának és családjának, MUDr. Jantošík György úrnak, Ing.
Sokolová asszonynak, MUDr. Milan Belica úrnak,
Csipak Pál úrnak, Rezníček Erikának, valamint Szűcs
Teréziának.
A felsorolás nem teljes, ezért hálánkat fejezzük ki
azon kedves támogatóinknak is, akik névtelenül, bármilyen anyagi vagy erkölcsi adománnyal hozzájárultak
a gyermekotthon működéséhez és fenntartásához.
A Párkányi Gyermekotthon igazgatósága

Ezúton mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, munkatársnak,
lakótársnak és mindazoknak, akik 2006.
január 5-én elkísérték utolsó útjára a
párkányi öreg temetőbe
SINDÁR OSZKÁRT
és részvétükkel, koszorúikkal, vigasztaló
szavaikkal próbálták enyhíteni
fájdalmunkat.
A gyászoló család

Szomorú volt a karácsony, mikor öröm
helyett gyász ült a szobára.
Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik 2005. december 16-án
elkísérték utolsó útjára a párkányi új
temetőbe
MÜLLER ERVINT
akit a kegyetlen halál
58. életévében ragadott ki szerettei köréből.
Köszönjük a sok koszorút és virágot,
melyeket a sírjára helyeztek.
A gyászoló család

Smutné boli Vianoce,
keď sa namiesto šťastia vkradol do izby smútok.
S bolesťou v srdci ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí 16. decembra 2005 odprevadili na poslednej ceste
do štúrovského nového cintorína
ERVINA MÜLLERA
ktorého krutá smrť vo veku 58. rokov vytrhla z kruhu milovaných.
Ďakujeme za vence a kytice, položené na jeho hrob.
Smútiaca rodina

1994 óta szolgálja Párkány és a régió magyar oktatásügyét, gyarapítja kulturális és hitéletét, támogatja a szellemi értékmegőrzést.
Ennek keretében fennállásunk ideje alatt:
– jelentős mennyiségű anyagi és tárgyi eszközzel támogattuk a térség
magyar oktatási intézményeit, ösztönöztük a bennük folyó szakköri és
kulturális munkát.
– beiratkozási programunk keretében tanszerekkel, könyvekkel láttuk el a magyar iskolákat látogató gyermekeket
– folyamatosan támogattuk a régióban folyó hagyományőrző munkát
– az általunk működtetett Balassi Klub kulturális és közéleti rendezvényei folyamatos érdeklődésre tartanak számot
– megrendeztük a Kuckó Bábfesztiválokat és a Sebők Zsigmond Mesemondó Találkozókat óvodásaink és kisiskolásaink számára
– emléktúrákat, kerékpártúrákat szerveztünk
– emlékhelyeket létesítettünk Párkányban (Wertner Mór és Sebők
Zsigmond emléktáblája, Millenniumi Emlékoszlop) és támogattuk hasonlók létesítését a régióban
– helytörténeti kiadványokat adtunk ki (Haiczl Kálmán: KakathDsigerdelen-Csekerdén-Párkánył; Wertner Mór Emlékkönyv) és hasonlók kiadását támogattuk Muzslán, Kisújfalun, Köbölkúton.
Ha az Ön számára is fontosak ezek az értékek – amelyek gyarapítása
a továbbiakban is eltökélt szándékunk – kérjük támogassa társulásunkat
adója két százalékával.
Járjon el rendezvényeinkre, vegyen részt programjainkban, hogy
meggyőződhessen róla, támogatása hogyan hasznosul!
Társulásunk neve: Kultúrne združenie Štúrovo a okolie Párkány és Vidéke Kulturális Társulás
Székhelye: 943 01 Štúrovo, Adyho č. 1
Jogi formája: občianske združenie
IČO: 34007814

Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik 2005. december 21-én
elkísérték utolsó útjára a párkányi temetőbe
a drága édesanyát, nagymamát,
dédnagymamát
NÉMETH FLÓRIÁNNÉ,
SZÜL. NYITRAI ROZÁLIÁT
Köszönjük a sok virágot, koszorút, melyekkel
igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

S bolesťou v srdci si 20. februára 2006
pripomíname prvé výročie úmrtia
nášho milovaného
ARPÁDA MIKUŠA
S láskou a úctou na neho spomína manželka,
dcéra Boženka s manželom, dcéra Ivetka
s priateľom a dvaja vnuci Norbi a Robi.
Ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

S bolesťou v srdci spomíname
na nášho drahého zosnulého
EDUARDA KLAJMANA
ktorý nás náhle opustil 13. februára 2005.
Jeho pamiatku vo svojom srdci uchovávajú
Manželka a deti s rodinami
Fájdalommal a szívünkben emlékezünk
2006. február 13-án, halálának
első évfordulóján drága halottunkra
KLAJMAN EDUARDRA
Felesége és gyermekei családjukkal
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Fastfood

SERAY
Sobieskeho 10

– meleg készételek

ílt!
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– többféle menü
– friss saláták

é! – hotové jedlá
n
e
or – menu rôzneho druhu
v
t
o – čerstvé šaláty
ž
U

– üdítők, sörök

– nealko, pivá
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VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY!
Aj v tomto roku sa obraciame na všetkých svojich
priaznivcov v súvislosti s možnosťou získať určitý podiel z
už zaplatenej dane. Smerovanie týchto prostriedkov je
účelové a slúži na podporu vzdelávania a výchovnej
činnosti školy.
Naše poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí nám v
minulých rokoch možné 2% poukázali. Prispeli ste tým
ku skvalitneniu materiálneho vybavenia školy.
Právnické a fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové
priznania – v daňovom priznaní je kolónka na poukázanie
2% z dane z príjmov, nie je potrebné tlačivo. Zamestnanci,
ktorí požiadajú zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z
príjmu potrebujú 2 tlačivá, ktoré im škola poskytne. Ak
potrebujete podrobnejšie informácie na internete:
www.rozhodni.sk
Za poukázanie podielu zaplatenej dane i tento rok
vopred ďakujeme.
Údaje o prijímateľovi:
IČO:
17319617/171
Právna forma:
Občianske združenie
Obchodné meno:
Rodičovské združenie
Základnej škole
Sídlo/Ulica:
Adyho č.6
PSČ:
943 01
Obec:
Štúrovo

pri

Deti a zamestnanci ZŠ

2006. január
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DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
– 3 a 6-komorové profily – za rovnakú cenu!
– parapety – vonkajšie, vnútorné

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

– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere
– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých

REDŐNYÖK – 1,– Sk

okien zdarma

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

ŽALÚZIE za 1,– Sk
Február 15-től várja Önt az újonnan megnyílt AVON-centrum!
Ahol ajándék + ingyenes tanácsadás + nyereményjáték vár Önre!

Minden szerdán és pénteken 10.00-13.00, 14.00-17.00.
Vörösmarty u. 4 (csengő a hátsó bejáratnál)
Tel: 7510951, 0907/263350

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 -10%
– thermoruhák, kesztyűk, zoknik -10%

Shimano 2006 modellek már kaphatók!
10-20%-kal kedvezőbb árakon!
Výrazné zníženie cien!
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

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

Kamenárstvo – Szemők
Q U I C K

NON STOP

T A X I908 759 166
0

Személyszállítás
mikrobusszal – 8 főig.
Repterek akciós áron!
Letiská za akciové ceny!

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

Z našej ponuky – Kínálatunkból:
Štúrovo
– garzonka za 580 000,- Sk
– 2 izb. byt za 850 000,- Sk
– 3 izb. byt celkovo prerobený s balkónom za 1.100 000,-Sk
– 3 izb. byt, bytovka, prerobený + záhrada za 1.100 000,-Sk
– 3 izb. byt, bytovka + garáž, komora, záhrada za 1.600 0000,-Sk
– 3 izb. byt za 950 000,- Sk

Budapest

MŰANYAG ABLAKOK,
AJTÓK SZERELÉSE BEVEZETŐ ÁRON

Eladó a XIII. kerületben, a centrumban 65m2-es 2-szobás lakás.
Új társasházban, reprezentatívan berendezett. Az árban a bútor is szerepel.
Erkélyes, panorámás, D-Ny fekvésű, 2 WC-vel , teremgarázs és tároló +
9m2. Összkomfortos, központi fűtésű, saját szabályozással.
Belmagasság: 2,70m.
Ár: 27 mil. Ft

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

• Eladó 3-szobás szövetkezeti lakás a Petőfi utcán (földszint).
Tel.: 039/7582356, 0908/355806.
• Eladó Párkányban magántulajdonban lévő 3-szobás 85 m2 teljesen
felújított két balkonos földszinti lakás (akár albérlővel is, 4500 Sk/hó
fizet). Ár: 1.400.000 Sk. Tel.: 00421 907 862773.
• Nemzetközi fuvarozásban jártas tehergépkocsivezetőket keresünk
Esztergomi székhelyű telephelyre C,E jogosítvánnyal. Érdeklődni
munkaidőben, hétköznap: 003630-9005051.
• Vymením rodinný dom v Brutoch za garzónku alebo za 1-izbový byt.
Tel.: 0905-127896.
• Vymením kompletne prerobený 2,5-izbový byt za štvorizbový +
dohoda. Tel.: 0905-127896.
• Dám do prenájmu 2-izbový byt. Inf. vo večerných hodinách: 18.0020.00. Tel.: 0907-188134.
• Bérbe adok kétszobás lakást. Info az esti órákban: 18.00-20.00.
Tel.: 0907-188134.
• Eladó Kéménden (Iszomfalván) borospince, kétszintes présházzal,
lakóhelyiséggel, négyáras gyümölcsössel. Ár megegyezés szerint.
T: 036/7599176.
• Vymením 4-izbový byt 105 m? v OV za 2-izbový alebo predám a
kúpim. T.: 7511515, 0908/135035.
• Darujem vinohrad a marhuľový sad na celé vegetačné obdobie.
Tel: 0915/054680.
Ajándékba adom a szőlőt és barackost egész évi munkálatra.
Tel.: 0915/054680.
• Pohotovosť – krátkodobé pôžičky. Obchodné miesto: Hlavná 62.
T: 0918/150 873, 0908/080 263.
• Reklámtáblák, névjegykártyák, boroscimkék. Párkányban,
www.belart.sk.

Prijmeme
vyučenú
kuchárku
INTERNET-BAR
KORMOŠ

0905/513 732

Eredeti márkás
parfümök
kedvezményes árakon
Tanácsadás, rendelés:

0905/238034

2006. január
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425

Havi akciónk! – Akcia mesiaca!
Nerezové sporáky zn. INDESIT
INDESIT márkájú rozsdamentes konyhai
tűzhelyek és sütők

K 3C8P (X)
50 x 60
Sklokeramická varná
doska so 4 zónami
Multifunkčná elektrická
rúra s 7 programami

K 343 M (X)
50 x 60
Varná doska: 4 plynové
horáky s elektrickým
zapaľovaním
Multifunkčná elektrická
rúra s 5 programami

Cukráreň

Venus

VASKERESKEDÉS
ŽELEZIARSTVO

cukrászda

Sobieskeho 10 (az öreg fürdő mellett)
Tel: 0907/738 324

Sütemények – házi ízek
Kávékülönlegességek
Forró csokoládé
Tortarendelés – telefonon is

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

!
a
i
c
k
A

Uhlová brúska

9554NB
Príkon: 710 W
3.290.– Sk

2.490.– Sk
Elektropneumatické vŕtacie
kladivo SDS-PLUS

HR 2020
Príkon: 710 W

6.990.– Sk

Elektronická priamočiara píla

4322
Príkon: 400 W

6.190.– Sk
3.790.– Sk

Zákusky po domácky
Kávové špeciality
Horúca čokoláda
Torty na objednávky – aj telefonicky
Otvorené:

Po-So:
Ne:

8,00 – 19,00
9,00 – 19,00

2.490.– Sk
Elektronické vŕtacie
a sekacie kladivo
SDS-MAX s funkciou AVT

HR 4011C
AVT-antivibračný systém –
mimoriadne účinný absorbér
vibrácií
36.690.– Sk
Príkon: 1.100 W

28.990.– Sk

Horúcovzdušná pištola
s 3 nadstavcami v kufríku

HG5002K
Príkon: 1.600 W

2.490.– Sk

2.390.– Sk
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COCHER

ELEKTRO

Új tipusú energiatakarékos égők
nagy választékban
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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

A hagyományos égőkhöz
képest:
– 80% energiamegtakarítás

Akcia! – Akció!

– hatszoros élettartam

kŕmne zmesi pre psov a mačky – kutya- és macskatápok
Sušené mäso – Szárított hús 5 kg
BRASA konz. (csirkés) 1300 gr.
DOGEX Junior gran. 10 kg
DOGEX Aktiv gran. 10 kg
CANUTRA Puppy gran. 18 kg
ROYAL Canin Mini Junior 8,5 kg+2 kg gratis
ROYAL Canin Medium Junior 15 kg+4 kg gratis
ROYAL Canin Maxi Junior 15 kg+4 kg gratis
ROYAL Canin Giant Junior 15 kg+4 kg gratis
Mastercat gran. 1 kg
DELIKAN Exkluziv Cat gran. 1 kg

90.38.326.350.999.1415.1913.1999.1999.41.46.-

NOVINKA! – ÚJDONSÁG!

– úspora energie 80%
– šesťnásobná žťivotnosť
oproti klasickým žťiarovkám

Nové typy úsporných žiaroviek

Kŕmne misky pre psov a mačky (plastové a antikorové)
Etetőtálak kutyáknak és macskáknak (műanyag és antikór)
Kozmetické a hygienické prípravky pre zvieratá
Kozmetikumok és egészségügyi készítmények állatoknak

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
85–134 Sk
 hliník
28–62 Sk
 nerez
25–38 Sk
 oceľový šrot Podľa
burzových cien
 mosadz
40–80 Sk
70–110 Sk
 bronz

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

B á t o r o v é K o s i h y , Mlynská 619, Tel.: 035/779-7551
P o h r o n s k ý R u s k o v , Hlavná 83/A, Tel.: 0905/251-095
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.

