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GAMEX – Štúrovo
kompletná tieniaca technika

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

ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU ČALÚNENIE DVERÍ ŽALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne

látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY,

TESNENIE OKIEN A DVERÍ, SIEŤKY PROTI HMYZU,

MAĽOVANIE bytov, natieranie okien a dverí

ééss  VViiddéékkeeaa  ookkoolliiee
PPáárrkkáánnyyŠŠttúúrroovvoo

2005-ben a Kis-és Középvállalkozásokat Fejlesztő Nemzeti Ügy-
nökség immár hatodik alkalommal hirdette meg a legjobb női vállal-
kozók versenyét. Az országos verseny győztese a párkányi Csizma-
dia Mária lett. 

Meglehetősen szokatlan, hogy egy törékeny fiatal nő éppen a ke-
mény férfiszakmaként jegyzett nemzetközi szállítmányozást és fuva-
rozást választja. Marika szerint azonban egy vállalkozás alapítása és –
tegyük hozzá, sikeres – vezetése elsősorban nem attól függ, hogy fér-
fi vagy nő az illető. 

„A szakmai alapokat a nagysurányi közgazdasági szakközépiskolá-
ban, valamint Budapesten sajátítottam el, ahol külkereskedelmet és
szállítmányozást tanultam. Saját vállalkozá-
somat 2000 januárjában indítottam. Cé-
günk, a Speed-line jelenleg tizennégy fővel
működik, és a mi autóink mellett a szállít-
mányozó részleghez az alvállalkozók révén
még mintegy ötven kamion tartozik. Elő-
zőleg nem is hallottam a versenyről, a Szlo-
vák Kereskedelmi Kamara ajánlására je-
lentkeztem. Az első helyezésnek és a meg-
tisztelő címnek természetesen nagyon örü-
lök, de úgy vélem, ez nem csak az én külön
sikerem, hanem az egész kollektíváé. Kis
cég vagyunk, és elképzelhetetlennek tar-
tom, hogy a kollégák között ne legyen jó a
kapcsolat. Mert lehet valaki bármilyen jó
munkaerő, ha hajlamos az áskálódásra, a
konfliktusteremtésre, akkor nálam nem él
meg.” 

Marika azt mondja, ha kell, tud nagyon
szigorú is lenni, de ezzel együtt a rugalmas
megoldások híve. Egy jó vezető szerinte
pontosan tudja, hogy mikor kell azonnal
dönteni, és hogy milyen esetben van szükség a dolgok mérlegelésére.
Mindehhez azonban szükséges ismerni a szakma összes csínját-bínját.
A másik oldalon pedig nem szabad megfeledkezni arról az aranyigaz-
ságról sem, hogy csak az nem követ el hibákat, aki nem dolgozik. 

S hogy mi kell még az üzleti életben való érvényesüléshez?
„Vallom, hogy a biztos családi háttér egy cég számára már ötven

százalékos sikert jelent. Nálunk ez nagyon szerencsésen alakult, a csa-
ládom több tagja is cégközelben dolgozik, és a szüleim is rengeteget
segítenek. Ez a szakma állandó stresszel jár, hiszen napi szinten tör-
ténhetnek váratlan események. Úgy az úton levő sofőrökkel, mind az
áruszervezésben. A telefon tehát állandóan a kezem ügyében van. A
hétvégeket azonban igyekszem fenntartani a család számára. Az
együttlét, a nagy beszélgetések és közös programok ilyenkor minden
másnál fontosabbak.” 

Csepécz Szilvia (a szerző felvétele)

Národná agentúra rozvoja malého a stredného podnikania
(NARMSP) vlani už po šiesty krát vyhlásila súťaž o najlep-
šiu podnikateľku roka. Víťazkou republikovej súťaže sa stala
Mária Csizmadiová zo Štúrova. 

Je nanajvýš nezvyčajné, že krehká mladá žena si zvolí za
svoju profesiu práve medzinárodnú špedíciu a prepravu, ktorá
je považovaná za tvrdé mužské remeslo. Podľa Mariky však
založenie podnikania – dodajme, že úspešného – a jeho vede-
nie nezávisí predovšetkým od pohlavia človeka.

„Odborné základy som získala na Strednej ekonomickej
škole v Šuranoch, respektíve v Budapešti, kde som sa učila za-

hraničný obchod a prepravu. Vlastné
podnikanie som odštartovala v januári
roku 2000. Naša firma Speedline za-
mestnáva 14 ľudí, k oddeleniu prepra-
vy okrem našich vozidiel patrí so sub-
dodávateľmi ďalších 50 kamiónov. O
súťaž som predtým ani nepočula, pri-
hlásila som sa na odporučenie Sloven-
skej priemyselnej komory. Veľmi sa te-
ším prvému miestu a pocte, ale mys-
lím si, že to nie je len mojím úspe-
chom, ale celého kolektívu. Sme malá
firma a nedokážem si ani predstaviť,
aby medzi kolegami nevládli dobré
vzťahy. Môže byť človek dobrou pra-
covnou silou, ale ak má sklony na in-
trigy, vyvolávanie konfliktov, tak u
mňa sa neuživí.”

Marika tvrdí, že ak je to potrebné,
dokáže byť prísna, ale zároveň je zá-
stancom pružných riešení. Dobrý ve-
dúci vie správne odhadnúť, kedy treba

rozhodnúť ihneď, a v ktorých prípadoch je potrebné veci zvá-
žiť. K tomu všetkému sú však potrebné dôkladné odborné zna-
losti. Na druhej strane nesmieme zabudnúť na starú múdrosť,
podľa ktorej chyby nerobí len ten, kto nepracuje. 

A čo je ešte potrebné na uplatnenia sa v oblasti obchodu?
„Dobré rodinné zázemie znamená pre jednu firmu už 50 %-

nú úspešnosť. U nás sa to šťastne vyvinulo, viac členov rodiny
pracuje v blízkosti firmy, a aj rodičia nám v mnohom pomá-
hajú. Táto práca obnáša pravidelný stres, lebo dennodenne sa
môžu stať nepredvídané udalosti so šoférmi alebo s prepravo-
vaným tovarom. Telefón je teda stále pri mne. Víkendy sa ale
snažím venovať svojej rodine. To, že sme vtedy spolu, spolo-
čné rozhovory a spoločné programy sú dôležitejšie než všetko
ostatné.”

Csepécz Sz. (Preklad: Ági)

Az év vállalkozónője Podnikateľka roka
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(Pálos) A magyar építészet egyik patinás
épülete a Várhegyen a Nagyszeminárium,
mely az elmúlt évtizedekben hányatott
sorsra jutott. Másfélszáz évvel ezelőtt épí-
tették, melyet Rudnay Sándor hercegprí-
más indította útjára és Scitovszky János
hercegprímás szentelte fel 1865-ben. A vi-
lágörökség részeként nyilvántartott épüle-
tet Hild József tervezte, és Feigler Gusztáv
építőmester vezetésével építették neoro-
mán stílusban. A Nagyszombatból hazate-
lepített papneveldében 200-300 kispap ta-
nult Nagymagyarország minden megyéjé-
ből egészen 1949-ig, az államosításig. Kez-
detben katonai nevelőintézetet létesített
ott a kommunista rendszer, majd az '56-os
forradalom és szabadságharc leverése után
szovjet katonai kórház szállta meg a terüle-
tét. Emlékezetes dátum az épület történe-
tében 1990. január 18., amikor a magyar
kormány visszavette a házat és eredeti tu-
lajdonosának, a főegyházmegye rendelke-
zésére bocsátotta. Ezt követően a katolikus
egyház több mint félmilliárd forintot köl-
tött az állagmegóvásra és tetőcserére. A
Nagyszeminárium újkori történetében
2003 hozta a fordulatot. Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek vezetésével a katoli-
kus egyház elhatározta, hogy visszaadja az
épületet a felsőoktatásnak, a kultúrának.
Elkészítették a felújítási és helyreállítási
terveket, majd az Esztergomi Hittudomá-
nyi Főiskola által vezetett felsőoktatási
konzorcium pályázatokat készített. Az inf-
rastrukturális feltételek javítására 680 mil-
liót, majd a képzésfejlesztési támogatásra
124 milliót nyertek el. Természetesen
mindehhez biztosítania kellett a főegyház-
megyének a saját pénzeit is. Két éve folyik
a szakszerű építkezés, és a tervek szerint
2006 őszén már itt tanulhatnak az egyete-
misták és főiskolások. Ennek részleteiről
tájékoztatott dr. Kiss-Rigó László püspök,
főiskolai főigazgató és Kozma Gábor főta-
nácsos, a helyreállítás irányítója.

„A két támogatással – a Főegyházmegye
szándékait megvalósítva – jelentős oktatá-

si, tudományos és kulturális fejlesztésre ke-
rül sor, amely nemcsak a felsőoktatás, ha-
nem egész Esztergom, az Ister-Granum
Eurorégió, sőt a környező kelet-közép-eu-
rópai térség jövőbeni fejlődését is szolgálja.
A Nagyszemináriumban elhelyezésre váró
intézmények összefogásával a pályázatot
az Esztergomi Hittudományi Főiskola
nyújtotta be, konzorciumi együttműködés-
ben a Vitéz János Római Katolikus Tanító-
képző Főiskolával és a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetemmel, azon belül is a már
hosszabb ideje Esztergomban működő
Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoporttal.
A Hittudományi Főiskola külön megálla-
podást kötött a szlovákiai Rózsahegyi Ka-
tolikus Egyetemmel egy esztergomi kihe-
lyezett tagozat indításáról, mely már szin-
tén a megújult épületben fogadhatja a fel-
vidéki magyar fiatalokat. 

A bazilika szomszédságában, a Szent Ist-
ván tér oldalán hosszú ideig takarták pa-
lánkok a Nagyszeminárium romossá vált
épületét, melyet a világörökség részeként
is nyilvántartanak. A csaknem tízezer
négyzetméteres épületnek már a belsejé-
ben is a végéhez közeledik a felújítási mun-

ka. Ezzel olyan egyházi fenntartású intéz-
mények egész sora találhat otthonra, me-
lyek már önmagukban is történelmileg
meghatározó szerepet töltöttek be nem-
csak Esztergomban, hanem az egész Kár-
pát-medencében. Az említett intézmények
az európai felsőoktatási és kutatási hálóza-
tokba kapcsolják be Esztergomot. Teljes
egészében átköltözik a Nagyszeminárium-
ba a Prímási Levéltár, a Keresztény Múze-
um újkori gyűjteménye, valamint létrejön
egy nemzetközi találkozók megrendezésé-
re is alkalmas konferencia- és zarándok-
központ. A Prímási Levéltár Magyarország
legnagyobb egyházi levéltára, anyaga a ma-
gyar őstörténeti kutatások szempontjából
kiemelkedő értékű, elhelyezése a Régi Sze-
minárium felújított épületében korszerű
feltételeket biztosít a kutatók számára, és a
felsőoktatásban való hasznosulás lehetősé-
gét, valamint a Hittudományi Főiskola
437 éves működésében felhalmozódott tu-
dás hasznosulását nyújtja, s hamarosan
megnyílhat itt Közép-Európa egyik legkor-
szerűbb képzési-kutatási és szolgáltató köz-
pontja.

(Esztergom és Vidéke, 2006. február 2.)

Főiskolai és egyetemi képzés lesz 
szeptembertől a Nagyszemináriumban

A 2002-ben elfogadott önkormány-
zati program, a Gyarapodás Program-
jának több eleme 2006-ban valósul
meg Esztergomban. A város idei költ-
ségvetése kilenc jelentős városi beru-
házást tartalmaz. Kevés híján 618 mil-
lió forintot nyert Esztergom a Széche-
nyi tér teljes újjáépítéséhez, emellett
több mint háromszáznegyvenmilliót
fordít saját forrásaiból a főtér új, von-
zó turisztikai központtá alakítására. A

városközpont integrált megújítása ab-
ba a koncepcióba illeszkedik, amely-
nek célja Esztergom egységes, rende-
zett városképének kialakítása. Az el-
képzelések szerint növekszik a Duna-
parti város tőkevonzó, lakosságmeg-
tartó képessége és turisztikai vonzere-
je, új munkahelyek alakulnak ki a be-
ruházás nyomán. A kivitelezés első
ütemeként felbontják a Széchényi tér
burkolatát, hozzálátnak a közművek

átépítéséhez, a berendezések, vezeté-
kek korszerűsítéséhez. A tér dísz- és
egyéb burkolóelemeket kap, átszabják
a jelenlegi gyepesített, parkos területet
a Szentháromság-szobor körül. Új
köztéri szobrok – Mária Terézia és
Géza fejedelem – kapnak helyet a
megújuló főtéren. A harmonikus össz-
képhez az önkormányzat által tervez-
tetett táblák, egyedi padok, hulladék-
gyűjtők, burkolathoz illeszkedő ágyás-

Megújul Esztergom főtere
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szegélyek, fák, cserjék, virágok is hoz-
zájárulnak. A teret kisgyermekes csalá-
dok, mozgássérültek és a fogyatékkal
élők számára is akadálymentessé te-
szik. A díszkővel burkolt, kerthelyisé-
gekkel és éttermi teraszokkal újjáé-
lesztett városközpont nemcsak a Vár-
ból idesétáló vendégeket csalogatja
majd. Az egységes, rendezett telepü-
léskép, a város igényeinek megfelelő
rendezvények, utcabálok, koncertek, a
kisvárosi hangulatú, pihenésre és szó-
rakozásra lehetőséget és alkalmat
nyújtó, szabadon átjárható sétatér ki-
alakítása hozzájárul a polgárok életmi-
nőségének javulásához és a kulturális
élet felpezsdüléséhez. 

Az északi Kanonoksorban folytató-
dik az iskolákká történő átépítés, meg-
kezdődik a volt Balassa iskola átépíté-
se, elkezdődnek a Széchenyi tér komp-
lex rehabilitációjának kivitelezési
munkái, megvalósul a karsztvíz-ellá-
tás, amelynek szükségességére a más-
fél évvel ezelőtti ivóvíz-mérgezés vilá-
gított rá. Mód nyílik a Fürdő Szálló
régóta esedékes rendbetételére, elekt-

ronikus közigazgatási rendszert beve-
zetésére, folytatódik az útfelújítási és
útépítési program, ahogy a Bánomi át-
törés is. Ezekre az elhatározott fejlesz-
tésekre elsősorban pályázati forráso-
kat és ingatlanértékesítési bevételeit
fordítja a város. 

A város második, egyelőre félkész
közlekedési tengelye a Bánomi áttö-
rés. A Duna Múzeum előtti kritikus

szakasz a bizonyíték: ezt a beruházást
folytatni kell. A Fürdő Szálló rendbe-
tételét évek óta szorgalmazza a város.
2006-ban majd kettőszázmillió forint
kerül itt beruházásra. További műem-
lék épületek régi fényének felragyog-
tatása a cél a Vármegyeháza felújításá-
val is. 

(Esztergom és Vidéke, 2006. január 12.)

Az MKP csúcsvezetése az MKP pol-
gármesterekkel és önkormányzati
képviselőkkel február 24-én Udvard-
on értékelte az eltelt választási ciklus
tapasztalatait. A mintegy 250 résztve-
vővel lebonyolított fórum házigazdája
Szigeti László, oktatási miniszter volt. 

A tanácskozást megtisztelte jelenlé-
tével Csáky Pál miniszterelnök-helyet-
tes, Simon Zsolt, a mezőgazdasági tár-
ca vezetője, Farkas Iván, Juhász
György és Ladányi Lajos parlamenti
képviselők. A bevezetőben Szigeti
László elmondta, hogy az MKP veze-
tése a választási ciklus eredményeit,
tapasztalatait szeretné közösen meg-
beszélni a helyi politikusokkal, hogy
meríthessenek belőle és beemelhessék
azokat az MKP jelenleg formálódó
programjába. Röviden vázolta az ok-
tatásügyben hozott reformintézkedé-
seket és a jövőben várható történése-
ket. Közösségünk léte szempontjából
rendkívül fontosnak minősítette mint-
egy 160 kisiskolánk fennmaradását.
Tekintettel arra, hogy az állam jövőre
már nem vállalta az iskolák fenntartá-
sához szükséges ún. garantált minimu-
mot, 2007 sorsdöntő év lesz. A kisis-
kolák megmentése érdekében az isko-
lafenntartóknak, iskolaszékeknek és
igazgatóknak közösen kell megtalálni
azokat a forrásokat, amelyek biztosít-
ják ezen intézmények finanszírozását. 

Csáky Pál rövid, de átfogó elemzést
adott a jelenlegi szlovákiai politikai

helyzetről és a választások után várha-
tó kormány összetételéről. Bár az el-
múlt nyolc évben érezhetően vissza-
szorult a nyílt magyarellenesség, a la-
tens magyarellenesség tetten érhető
mind a parlamentben, mind a politi-
kai életben (lásd a táblatörvény kivál-
totta felzúdulást!). Gazdasági téren az
ország nagy utat tett meg az elmúlt
néhány évben. Nem sikerült azonban
gyökeresen visszaszorítani a munka-
nélküliséget, kiépíteni az infrastruktú-
rát, felszámolni az ország nyugati és
keleti része között tátongó mély sza-
kadékot. Az elmúlt öt évben Nyitra
megyében létesült a legtöbb új munka-
hely, de nem elegendő, főleg a megye
déli szegletében. Az ország déli járása-
iból kb. 20-25 ezer ember dolgozik
Magyarországon. 

A júniusi parlamenti választásoknak
a magyarság szempontjából elsősor-
ban az a tétje, hogy kormányon ma-
rad-e az MKP. Ehhez azonban a párt-
nak meg kell szerezni a szavazatok
legalább 10-11 százalékát. A politoló-
gusok öt változatról beszélnek és ezek
közül négyben ott van az MKP is.
Mindenkinek tudatosítania kell, hogy
a szlovákiai magyar közösség és az
MKP politikusai egymásra vannak
utalva. A párt esetleges halvány sze-
replése a parlamenti választásokon be-
láthatatlan következményekkel járna
a magyar közösségre nézve. Ugyanez
vonatkozik a decemberi helyhatósági

választásokra is.
Farkas Iván a közigazgatási reform-

ról tartott rövid tájékoztatást. Beszé-
dében elsősorban azokat az elemeket
emelte ki, amelyek kedvezően érintet-
ték a szlovákiai magyarságot. A jövőt
illetően két fontos feladatot említett:
az uniós Önkormányzati Charta gya-
korlatba történő átültetését és a kis-
térségekről szóló törvény megalkotá-
sát. Az ipari parkok létesítésével kap-
csolatban Farkas Iván úgy fogalma-
zott, hogy az északi térségekkel össze-
hasonlítva a déli régiókban tetten ér-
hető a lemaradás. A vitában felszóla-
lók közül többen annak a vélemé-
nyüknek adtak hangot, hogy a szlová-
kiai magyar közösség szempontjából
mindenképpen előnyös lenne, ha az
MKP kormányon maradna. Szigeti
László egyetértett abban, hogy az
MKP politikájának eredményeként a
szlovákiai magyarnak ne csak közös-
ségi élményben legyen része. Rendkí-
vül fontosnak tartja a munkahelyte-
remtést és a szociális gondok orvoslá-
sát, de a közösség fennmaradása
szempontjából hasonlóan létfontossá-
gú a magyar nyelv használata, a ma-
gyar gyermekek magyar iskolába jára-
tása, intézményeink fenntartása külö-
nös tekintettel a komáromi egyetem-
re, hagyományaink és a kultúránk fo-
lyamatos ápolása. 

Oravetz Ferenc

Udvardon értékelt az MKP
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Bevezetőben röviden tekintsük át a kastély történetét,
amelynek elválaszthatatlan része a 40 x 8 x 6 méteres szo-
katlanul nagykiterjedésű, 18. században épült párját ritkító
borospince. 

1138 – a falu első írásos említése. A török időkben telje-
sen elpusztult. 1732-ben a falu földesura Terstyánszky Já-
nos, ekkor a falu még mindig lakatlan. A kastély építését Tö-
rök András kezdi el, aki Terstyánszky fiának özvegyét veszi
feleségül. A munkálatok irányításával Mayer Jakab esztergo-
mi építőmestert bízza meg. A kastély a francia vidéki barokk
stílusában épült. Elsőként a kápolna (ma templom) készült
el, amelyet 1780-ban szentelnek fel. 1834-ben házasság út-
ján a korzikai eredetű Baldácsi család tulajdonába kerül.
Baldácsi Antal éltében a kastély fejedelmi fényben pompá-
zik. 1892-ben Bródy Zsigmond vásárolja meg a teljes beren-
dezéssel együtt, aki a községben iskolát építtet. 1910-ben a
kastély tulajdonosa báró Ullmann Adolf, 1925-ben a birto-
kot a báró fia Ullmann György örökli. 1945 után a kastély
állami tulajdonba kerül, és ötven év alatt csaknem az enyé-
szet martalékává válik. Az épület pusztulása folytán páratlan
értékű freskók is tönkre mennek. 1945-2000 között a kas-
tély többek között otthont adott egy mezőgazdasági iskolá-
nak, egy időben börtönként szolgált, de használták motoral-
katrészek, mezőgazdasági gépek raktáraként is. 2000 de-
cemberében az Ullmann család leszármazottai visszavásárol-
ták az ősi birtokot és elindították a kastély szakaszos felújí-

tását, amely máig tart. A birtokot kovácsoltvas kerítéssel el-
kerítették, a tetőt és részben a kastély épületét is felújították.
Kialakítottak egy ízlésesen berendezett borozót, amely há-
rom éve fogadja a vendégeket. 2001-ben a pincét nyolcmil-
lió korona értékű modern szőlőfeldolgozó technológiával
szerelték fel. Azóta valószínűleg itt érlelődnek Szlovákia leg-
jobb borai. A hatalmas, téglákkal kirakott boltíves pince ide-
genforgalmi nevezetesség. A borok minősége felett évek óta
Miroslav Petrech őrködik, aki országos viszonylatban is elis-
mert szőlész-borász. A technológia mellé természetesen jó
minőségű fürtválogatású szőlő is kell, amelyet a muzslai
Rivel cég termeszt. Évente hozzávetőleg 30 ezer palack nek-
tárt palackoznak, ebből négyezer palacknyi vörös bort. Je-
lenlegi legjobb minőségi boruk a 2001. évjáratú rajnai riz-
ling, amelynek ára palackonként 3000 korona körül mozog.
Ezt a Szlovákiában szokatlanul magas árat itthon értelemsze-
rűen kevesen tudják megfizetni, ezért a minőségi borokat
többnyire külföldön értékesítik, például Japánban. Miroslav
Petrech, aki mellesleg a morva határhoz közeli Nová Bošáca
községből származik és Muzslán tanult meg magyarul, ma
már Magyarországon is tart előadásokat. Szakértelmét szá-
mos elismerés, hazai és külföldi borversenyeken elért sok-
sok aranyérem is jelzi. Az irányításával termesztett szőlő és
a bélai pincében erjesztett borok régiónk jó hírét öregbítik.

Oravetz Ferenc

Úvodom sa v krátkosti pozrime na históriu kaštieľa, kto-
rého neoddeliteľnou súčasťou je neobvyklá 40x8x6 metrová
vínna pivnica, postavená v 18. storočí.

Z roku 1138 pochádza prvá písomná zmienka o dedine. V
čase nadvlády Turkov sa obec úplne zničil. V roku 1732 je
zemepánom obce János Tersánszky, v tých časoch je dedina
stále prázdna. Vdovu syna Tersánszkyho si vezme András Tö-
rök, ktorý sa následne pustí do výstavby veľkolepého kaštie-
la. Usmerňovaním prác poverí stavebného majstra Jakaba
Mayera z Ostrihomu. Kaštieľ je stavaný v štýle francúzskeho
vidieckeho baroka. Najprv sa postavý kaplnka (dnešný kos-
tol), ktorý vysvätia v roku 1780. V roku 1834 sa kaštieľ stá-
va majetkom rodiny Baldácsyovej, pochádzajúcej z Korziky.
Počas života Antala Baldácsyho sa kaštieľ stáva výsostným
palácom. V roku 1892 ho kúpi Zsigmond Bródy, ktorý v de-
dine zakladá školu. V roku 1910 majiteľom kaštieľa je Adolf

Ullmann. V roku 1925 zdedí statok syn baróna György Ull-
mann. V roku 1945 sa stáva majetkom československého štá-
tu, a v nastávajúcom polstoročí sa takmer úplne zničí. V
chátrajúcom kaštieli sa zničia aj skvostné nástenné maľby. V
rokoch 1945 až 2000 bola v kaštieli poľnohospodárska ško-
la, slúžila aj ako väznica, ale používali ho aj ako sklad mo-
torových súčiastok a poľnohospodárskych strojov. V decem-
bri roku 2000 rodina Ullmannovcov opätovne kúpila svoj
pradávny majetok a začala s etapovitou rekonštrukciou kaš-
tieľa, ktorá trvá dodnes. Následne statok ohradili, opravili
strechu a časť objektu. Zriadili tu vkusne zariadenú vináreň,
ktorá už tri roky víta hostí. V roku 2001 zakúpili do pivnice
modernú technológiu na spracovanie hrozna v hodnote 8 mi-
liónov korún. Odvtedy tu dozrievajú pravdepodobne najlep-
šie vína Slovenska. Obrovská pivnica vykladaná tehlami je
turistickou raritou. O kvalitu vín sa už roky stará vinár Mi-
roslav Petrech, odborník uznávaný na celom Slovensku. K
modernej technológii je samozrejme potrebné aj výberové
hrozno, ktoré pestuje mužlianska firma Rivel. Ročne tu napl-
nia približne 30 tisíc fliaš nektáru, z toho štyritisíc fliaš čer-
veného vína. Momentálne ich najlepším vínom je rýnsky riz-
ling – ročník 2001, ktorého cena sa pohybuje okolo 3.000
korún. Na Slovensku nie každý vie zaplatiť túto nezvyčajne
vysokú cenu, preto tieto kvalitné vína sa predávajú najmä v
zahraničí, napríklad do Japonska. Miroslav Petrech, ktorý
mimochodom pochádza z Novej Bošáci, obce z blízkosti Mo-
ravy a maďarsky sa naučil v Mužli, dnes prednáša už aj v Ma-
ďarsku. Jeho odborné kvality dokazujú mnohé uznania a zla-
té medaily, ktoré získal na domácich, ale i zahraničných sú-
ťažiach. Hrozno pestované pod jeho vedením a vína, ktoré
dozrievajú v pivnici kaštieľa v Belej šíria dobré meno nášho
regiónu.

-Oravetz- (Preklad: Ági)

Régiónk nevezetessége

A bélai kastély és borospince 

Pamätihodnosť nášho regiónu

Kaštieľ a vínna pivnica v Belej

Stav z roku 2004

Foto: Himmler
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Mindig is vonzott a könyv, főleg ha régi,
netán könyvesboltból gyorsan szétkapko-
dott igazi irodalmi csemegéről volt szó.
Ezek után kutatni, vadászni igazi szellemi
kaland. Sokan talán máig sem tudják, hogy
Esztergomban is lehet ilyen szellemi kalan-
dozást tenni, amihez elég betérni a Laskai
Osvát Antikváriumba. Halk zene, a köny-
vek jellegzetes „régi szaga”, áttekinthetően
elrendezett könyvespolcok, szóval amolyan
igazi, békebeli hangulatot árasztó antikvá-
rium a Laskai Osvát, melynek két tulajdo-
nosával,Mezei Attilával és Mezei Máriával
ültem le egy zárás utáni közvetlen csevely-
re.

– Kinek a fejéből pattant ki az antikvári-
um alapításának ötlete és mennyire időbe
telt a terv megvalósítása?

– Az ötlet régóta érlelődött, tulajdonkép-
pen a 90-es évek első fele óta. Eredetileg
két család közös ötlete volt az alapítás, ami
akkor kezdett reálissá válni, miután a fe-
rencesek eladásra kínálták ezt a helyiséget.
Az kezdettől fogva világos volt számunkra,
hogy mindenképpen meg szeretnénk vásá-
rolni, a bérleten nem is gondolkodtunk.
Hosszú távon ugyanis nem lett volna kifi-
zetődő ez a megoldás. Mindez 1994-ben
történt, innen számítva még öt és fél évnek
kellett eltelnie ahhoz, hogy kinyithassunk.
A két család közösen alapított egy betéti
társaságot, mely az antikvárium hátterét hi-
vatott biztosítani. 1999 decemberében ju-
tottunk oda, hogy ténylegesen kinyitot-
tunk. Időközben az ismerős házaspár kivált
a vállalkozásból, így gyakorlatilag kettőnk-
ké lett az üzlet.

– Honnan az elnevezés? Laskai Osvát
neve inkább csak a szakavatottak előtt is-
mert.

– Mivel a ferences gimnázium Temesvá-
ri Pelbártról kapta a nevét, ezért úgy gon-
doltuk, hogy egy olyan személyiségről ne-
vezzük el az antikváriumot, aki kötődik
Esztergomhoz, esetleg Temesvári
Pelbárthoz, a neve viszonylag ismert, de
azért félő, hogy idővel teljesen a feledés ho-
mályába vész. Így sikerült rábukkanni Las-
kai Osvátra, aki a magyar középkor egyik
legtermékenyebb, külföldön is elismert író-
ja, ráadásul szerzetes. Egy ideig Esztergom-
ban tevékenykedett, az utókor Temesvári
Pelbárt tanítványaként tartja számon. 

– Milyen elképzelésekkel indultak a nyi-
táskor? 

– Mindenképpen olyan vállalkozást sze-
rettünk volna, amely a várost is szolgálni
tudja majd hosszútávon. A kialakulófélben
lévő polgári réteget céloztuk meg, ill. azo-
kat, akik a polgári életfelfogást és minősé-
get a magukénak vallják. Ez egy viszonylag
széles réteg, mindenki beletartozik, aki fo-
gékony a művelődés iránt és fontosnak
tartja az önművelést.

Semmiképpen nem a gyors meggazdago-
dás reményében nyitottuk a boltot, hiszen

azzal tisztában voltunk, hogy az a réteg,
melyre építeni szándékozunk, csak lassan
formálódik, ráadásul anyagilag még mindig
nem áll szilárd alapokon. Ami az antikvári-
um profilját illeti, nem volt és ma sincs spe-
cializálódás, de ezt nem is engedhetnénk
meg magunknak, tehát nyitottak vagyunk
valamennyi tudományág felé, annyi meg-
kötöttség azonban van, hogy egyházelle-
nes, ill. szektás irodalmat nem vagyunk haj-
landóak forgalmazni. Ugyancsak elzárkó-
zunk a nemzeti jóérzést sértő könyvektől.
A fő értékmérő egy könyv esetében egyéb-
ként is az, hogy mennyire keresik, mennyi-
re van rá igény.

– Mennyire van igény a régi könyvekre? 
– Igény természetesen van, hiszen egy an-

tikvárium még mindig olcsóbban tudja kí-
nálni a viszonylag új könyvet is, mint a
könyvesbolt. Sokan azért jönnek, mert egy
bizonyos könyvet már régóta keresnek,
amit már nem lehet könyvesboltban besze-
rezni. Esetleg a szomszédnál láttak egy
olyan kiadványt, melyet szívesen beszerez-
nének. Szintén sokan keresik az iskolai kö-
telező olvasmányokat. Aztán vannak olya-
nok, akik egyszerűen csak nézelődnek,
böngésznek, aztán egy későbbi időpontban
visszatérnek, mint vásárlók. A legkülönbö-
zőbb korosztályok jönnek a legkülönfélébb
céllal, hiszen a könyveken kívül kínálunk
még régi metszeteket, térképeket, képesla-
pokat és hanglemezeket is.

– Elmondható, hogy a nyitás óta eltelt
pár év alatt kialakult egy törzsvásárlói ré-
teg, akik rendszeresen betérnek?

– Igen, határozottan állíthatom, hogy ki-
alakult a törzsvásárlók rétege. Főleg a híd
átadása óta nagyon kibővült a vásárlókö-
zönségünk, rendszeresen jönnek a Felvi-
dékről, de máshonnan is. Mi nagyon örü-
lünk a hídnak, ezt minden túlzás nélkül
mondom. Szinte mindegyik törzsvásár-
lónknak tudjuk a telefonszámát. Erre azok-
ban az esetekben van szükség, mikor a ke-

resett kiadvány éppen nincs meg, de miu-
tán valaki felkínálja eladásra, értesíteni tud-
juk az illetőt. A törzsvásárlók mellett a má-
sik jelentős réteget a gyűjtők alkotják. Ez
egy viszonylag szűk csoport, akik nem a
használt könyveket keresik, hanem az an-
tikvár könyveket.

– Használt könyv és antikvár könyv – mi
a különbség? 

– A használt könyv általában nem régeb-
bi ötven évnél, a háború után kiadott köny-
vek tartoznak ide, és az emberek többsége
ezeket keresi. Az antikvár könyvek azon-
ban ezeknél régebbi kiadásúak és persze jó-
val drágábbak. Különbség még, hogy az an-
tikvár könyvek kisebb számban kerülnek
hozzánk, értékesíteni is jóval nehezebb eze-
ket a köteteket, hiszen szinte kizárólag csak
a gyűjtők keresik egy-egy példányukat. Mi-
vel a nagy részük budapesti, mi pedig sze-
rencsére nem vagyunk messze a fővárostól,
ezért találtuk ki azt a megoldást, hogy
évente megrendezésre kerülő árverésen
próbáljuk meg értékesíteni a hozzánk ke-
rült antikvár könyveket, esetleg a régi, érté-
kes metszetekkel, képeslapokat.

– Mióta rendeznek árveréseket és ho-
gyan zajlik egy ilyen antikvár könyvauk-
ció?

– Az árveréseket kimondottan a gyűjtők
kedvéért rendezzük. A legutóbbi december
4-én zajlott. Minden alkalommal kiadunk
egy katalógust, melyet gyűjtőink névre szó-
lóan kézhez kapnak, a legutóbbi két árverés
kínálata pedig már az interneten is szere-
pelt. Az árverés előtti héten közszemlére
bocsátjuk valamennyi kalapács alá kerülő
tételünket, így segítve a vásárlást. Az ese-
mény helyszíne rendszeresen a Tanítókép-
ző Főiskola, az időpont pedig mindig va-
sárnap. Ez nem véletlen, mivel az a tapasz-
talatunk, hogy gyűjtőink az árverésen való
részvételt általában összekötik egy családi
kirándulással. Ily módon Esztergomot is
jobban megismerik, megkedvelik a más-
honnan érkezők. Az árverésekkel jók a ta-
pasztalataink, és örvendetes módon hely-
ben is kezd kialakulni a gyűjtők köre, talán
éppen ezeknek az árveréseknek köszönhe-
tően.

– Vannak kapcsolataik más antikváriu-
mokkal?

– Természetesen. Több budapesti antik-
váriummal vagyunk szakmai-baráti kapcso-
latban, akikkel időnként konzultálunk. 

– Terveik a jövőre vonatkozóan? 
– 1999 decembere, tehát a nyitás óta so-

kan megfordultak már nálunk és fokozato-
san bővül a törzsvásárlók köre. Jó lenne, ha
a jövőben még többen térnének be hoz-
zánk, hiszen – talán hihetetlennek tűnik -,
de sok esztergomi a mai napig sem tud bol-
tunkról. Továbbra is szeretnénk betölteni
egyfajta kultúraközvetítő és értékmentő
szerepet.

PhDr. Tátyi Tibor

Értékközvetítés a régi könyvek által



Vzhľadom na vysoké nedoplatky, bytový podnik vo februári
pozastavil dodávku tepelnej energie a teplej vody do objektov
telovýchovnej jednoty TJ Juhcelpap . Bez týchto služieb sa ne-
môžu uskutočniť tréningy, a prevádzka Športhotela a hostinca
je nemožná. S problematikou sa zaoberalo aj mestské zastupi-
teľstvo na svojom februárovom zasadnutí.

V súvislosti s kauzou sa objavili aj také zavádzajúce názory,
podľa ktorých za situáciu nesie zodpovednosť aj vedenie mesta.
Pozrime sa na fakty. Medzi telovýchovnou jednotou a mestom
existuje zmluva, na základe ktorej nehnuteľnosti vo vlastníctve
mesta prevádzkuje TJ. Príjmy plynúce z tejto prevádzky môže TJ
obrátiť na športovú činnosť. Pri tom mesto každoročne podpo-
ruje činnosť telovýchovnej jednoty aj finančnými prostriedkami
(v tomto roku to činí 700 tisíc korún), ktoré môžu byť použité
výlučne na údržbu nehnuteľností, zariadení a športových ihrísk.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu mestské zastupiteľstvo
schválilo návrh primátora mesta, aby spomínaných 800 tisíc
korún mohli použiť na platby za vykurovanie priestorov a do-
dávky teplej vody. Toto je však len dočasným riešením – ktorým

sú zabezpečené tréningy a zápasy -, ale nerieši problém vyrov-
nania cca 1,7 miliónovej dlžoby TJ voči bytovému podniku.
Osud nehnuteľností v správe TJ príde na pretras v najbližších
mesiacoch. Môže sa stať, že – vzhľadom na neekonomické vyu-
žitie objektov – mesto zabezpečí prevádzku hotela a hostinca
iným spôsobom. Za vzniknutú situáciu mesto nenesie zodpo-
vednosť. Na februárovom zasadnutí sa sformulovalo stanovis-
ko, podľa ktorého vedenie telovýchovnej jednoty už malo pod-
statne skôr prijať také účinné opatrenia, ktoré by zabránili vzni-
ku tejto vážnej hospodárskej situácie. O tom bude musieť skla-
dať účty manažment TJ svojim členom.

Stojí za zmienku, že vedenie TJ, ktoré už počas vlaňajšieho ro-
ka čelilo podobným výzvam, v roku 2005 neobdŕžalo dovtedy
pravidelnú finančnú dotáciu podniku Kappa, a.s. Papiereň v
každom roku poukázala mestu ročne 600 tisíc korún podpory
na športové a zdravotnícke ciele. Polovica tejto sumy mala ísť
na podporu TJ, vedenie celulózky však tento krát nepodpísalo
zmluvu o dotácii.

-of- (Preklad: Ági) 

Tekintettel a felhalmozott nagy összegű adósságra a lakáske-
zelőség februárban beszüntette a Juhcelpap Sportegyesület ke-
zelésében lévő objektumok távfűtését és melegvízzel történő el-
látását. E szolgáltatások nélkül egyrészt nem lehet edzeni, más-
részt a Sporthotelt és a vendéglőt sem lehet üzemeltetni. A kép-
viselőtestület februári ülésén ezzel a problémával is foglalko-
zott.

Az ügy kapcsán olyan félrevezető vélemény is napvilágot lá-
tott, amely a városvezetést is hibáztatja a kialakult helyzetért.
Lássuk a tényeket. A helyi sportegyesület és a város között lé-
tezik egy szerződés, amelynek értelmében a városi tulajdonban
lévő ingatlanokat az egyesület üzemelteti és az ingatlanok
(Sporthotel, vendéglő, stb.) működtetéséből eredő bevételek az
egyesület sporttevékenységére fordíthatók. Emellett a város
évente anyagilag is hozzájárul az egyesületet működéséhez (eb-
ben az évben 700 ezer koronával). Ezt az összeget azonban az
egyesület kizárólag az ingatlanok, berendezések és a pálya kar-
bantartására használhatja fel. Az előállott rendkívüli helyzetre
való tekintettel a képviselő-testület februárban jóváhagyta a
polgármester azon javaslatát, amely szerint az egyesület az em-
lített 800 ezer koronát a fűtés és melegvíz-ellátás biztosítására
fordíthatja. Ez az intézkedés azonban csak átmenetileg oldja

meg a gondokat – vagyis így biztosítva van az edzések és mér-
kőzések lebonyolítása – azonban nem oldja meg az egyesület la-
káskezelőséggel szembeni mintegy 1,7 millió koronás tartozá-
sának kérdését. Az ingatlanok további sorsa a következő né-
hány hónapban fog eldőlni. Előfordulhat, hogy tekintettel a je-
lenlegi ráfizetéses üzemeltetésükre a szállót és a vendéglőt a vá-
ros más módon fogja hasznosítani.

A kialakult helyzetért nem a helyi önkormányzatot terheli a
felelősség. A februári testületi ülésen olyan vélemény fogalma-
zódott meg, hogy a sportegyesület vezetésének már jóval ko-
rábban kellett volna hatékony intézkedéseket foganatosítania
annak érdekében, hogy ne kerüljön ilyen súlyos anyagi helyzet-
be. Erről a sportegyesület vezetőségének kell majd elszámolnia
a tagság felé.

Említést érdemel, hogy az említett kihívásokkal szembesülő
sportvezetés 2005-ben nem kapta meg a Kappa Rt. által eddig
rendszeresen folyósított anyagi támogatást. A papírgyár évente
600 ezer korona támogatást folyósított az önkormányzatnak
sport és egészségügyi célokra. Ennek fele a sportegyesületnek
jutott volna, a gyár vezetése azonban ez alkalommal nem írta
alá az erről szóló szerződést. 

Oravetz Ferenc 

66 ffeebbrruuáárr  22000066ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

A városi képviselőtestület február 14-i ülésén egyhangúlag
jóváhagyta a polgármester javaslatát, aki Folk Róbertet jelöl-
te a lakáskezelő vállalat élére, aki március 1-től tölti be tisz-
tét. A jelenlegi igazgató, Július Rapavý közös megegyezés
alapján 2006. február végén távozik posztjáról. Az igazgató-
csere előzményéhez tartoznak a laktanya területén épült laká-
sok körül tavaly megállapított hiányosságok. A jelenlegi igaz-
gató tudniillik megfelelő jogosítványok nélkül kért fel egy
párkányi ingatlanirodát a laktanyai lakások értékesítésének
közvetítése céljából, több mint egymillió koronás sikerdíjért.
A polgármester még decemberben írta ki a pályázatot a lakás-
kezelő vállalt élére. Folk Róbertnek, aki mérnöki diplomával
rendelkező energetikai szakember egyetlen vetélytársa volt.

-O- 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14. februá-
ra jednohlasne schválilo návrh primátora, ktorý na post riadi-
teľa bytového podniku navrhol Róberta Folka, ktorý bude ria-
diť podnik od 1. marca. Terajší riaditeľ, Július Rapavý zo svo-
jej funkcie odchádza koncom februára na základe vzájomnej
dohody. K výmene riaditeľa – ako je známe – došlo v dôsled-
ku nedostatkov zistených v súvislosti s výstavbou bytov v bý-
valých kasárňach. Odstupujúci riaditeľ totiž poveril sprostred-
kovaním bytov realitnú kanceláriu bez náležitých oprávnení,
pričom za sprostredkovanie predaja bytov by kancelária získa-
la sumu vyše jedného milióna korún. Primátor ešte v decem-
bri vypísal konkurz na funkciu riaditeľa bytového podniku.
Okrem Róberta Folka, ktorý je inžinierom energetikom sa
uchádzal o post riaditeľa ešte jeden uchádzač. 

-o- (Preklad: Ági)

Súlyos anyagi gondokkal küzd a sportegyesület

Telovýchovná jednota zápasí vážnymi ekonomickými problémami 

Új igazgató a 
lakáskezelő vállalat élén

Nový riaditeľ na čele
bytového podniku
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Szlovákia több, mint 70 millió eurót kap Norvégiától, amiért
2006. március 23-ig különböző szlovákiai intézmények és szerveze-
tek pályázhatnak. Mivel a Déli Régiónak nincsenek kidolgozott ter-
vezetei az idő rövidsége miatt a csábító pályázat kínálta lehetőséget
valószínűleg nem tudjuk kihasználni. 

Szlovákia a szociális és regionális különbségek felszámolására kap-
ja a pénzkeretet a Norvég Királyságtól. A pénzügyi támogatás másik
célja, hogy Szlovákia könnyebben integrálódjon az unió belső piacá-
nak szerkezetébe és javuljon az együttműködés az EU régi és újonnan
társult tagállamai között. A pénzösszeg 95 százalékát Norvégia, a ma-
radék öt százalékot az Izlandi Köztársaság és a Lichtensteini Herceg-
ség állja. A tervezet kivitelezését a szlovák Kormányhivatal felügyeli
és koordinálja, a projekt futamideje hozzávetőleg három év. Bár Nor-
végia nem uniós ország, Izlanddal és Lichtensteinnel együtt szerves ré-
szét képezi az unió belső piacának. Az említett három ország csaknem
1,2 milliárd eurós összeggel támogatja az új uniós tagországokat. Brit
Lovseth, a Norvég Királyság szlovákiai nagykövete szerint a norvég
támogatás valójában egy ajánlat a szlovák hivataloknak, helyi önkor-
mányzatoknak, intézményeknek, magáncégeknek és civil szervezetek-
nek a kölcsönös együttműködés fejlesztésére. Norvégia ily módon

szeretne hozzájárulni Szlovákia szociális és gazdasági fejlődéséhez.
Azok az érdeklődők, akik részesülni szeretnének az említett norvég
támogatásból, március 23-ig nyújthatják be pályázataikat. Alapköve-
telmény, hogy a pályázó tervezet kivitelezésének értéke legalább 11,5
millió korona legyen. 

Mészáros Béla, a párkányi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyve-
zetője arra a kérdésre, hogy a régió érintett szervezetei milyen eséllyel
pályázhatnak a következőket válaszolta: „Az a legnagyobb gond,
hogy a számításba jöhető szervezeteknek, önkormányzatoknak, de a
Déli Régiónak sincs átfogó fejlesztési terve és ebből eredően hiányoz-
nak az olyan tervezetek, amelyekkel sikerrel lehetne pályázni. A pro-
jektumok hiányában az idő rövidsége miatt szinte lehetetlen március
23-ig elkészíteni sikerrel kecsegtető pályázatokat. A jövőre nézve e
kellemetlen tandíjnak is nevezhető mulasztás mindenképpen tanulság
az önkormányzatok és a különböző szervezetek számára. Úgy vélem,
hogy a Déli Régió keretében rövidesen ki kell dolgozni egy fejleszté-
si tervet és az ebből eredő tervezeteket, amelyeket bármikor leemel-
hetünk a polcról, hogy egy-egy uniós pályázat kiírása esetén rendel-
kezésünkre álljanak.”

Oravetz 

Slovensko dostane viac ako 70 miliónov EUR od Nórska, o ktoré
sa môžu uchádzať rôzne slovenské inštitúcie a organizácie. Vzhľa-
dom na to, že Južný región nemá vypracované projekty, nedostatok
času nám pravdepodobne nedovolí využiť túto šancu.

Slovensku boli poskytnuté tieto financie od Nórskeho kráľovstva na
vyrovnanie sociálnych a regionálnych rozdielov. Druhým cieľom fi-
nančnej podpory je ľahšia integrácia Slovenska do vnútornej štruktú-
ry trhu únie a uľahčenie spolupráce medzi starými a novými členmi
EU. 95% sumy hradí Nórsko, zvyšných 5 Island a Lichtenšteinsko.
Na realizáciu projektu dohliada a koordinuje Úrad Slovenskej vlády,
a projekt bude prebiehať cez tri roky. Hoci Nórsko nie je členom únie,
spolu s Islandom a Lichtenšteinskom tvorí organickú súčasť vnútor-
ného trhu únie. Spomínané tri štáty podporujú členské štáty takmer
1,2 miliardami EUR. Podľa Brita Lovsetha, veľvyslanca Nórska na
Slovensku, je podpora Nórska vlastne ponukou pre slovenské úrady,
miestne samosprávy, inštitúcie, súkromné firmy a civilné organizácie
na rozvoj vzájomnej spolupráce. Nórsko by týmto chcelo prispieť k

sociálnemu a hospodárskemu rozvoju Slovenska. Tí, ktorí majú záu-
jem o nórske financie, musia predložiť svoj projekt do 23. marca. Zá-
kladnou požiadavkou je, aby hodnota realizovaného projektu bola
minimálne 11,5 milióna korún. Béla Mészáros, vedúci Regionálnej
rozvojovej kancelárie v Štúrove na otázku, akú šancu majú organizá-
cie nášho regiónu, odpovedal nasledovne: „Najväčším problémom je,
že naše organizácie, samosprávy, ani Južný región nemá vypracovaný
komplexný rozvojový plán, a v dôsledku toho ani také projekty, kto-
ré by mohli byť úspešné. Pri nedostatku projektov a vzhľadom na
krátky čas je takmer nemožné do 23. marca pripraviť vhodné projek-
ty, ktoré by mali šancu na úspech. Pre budúcnosť je táto skúsenosť,
toto nepríjemné školné ponaučením pre samosprávy a rôzne organi-
zácie. Myslím si, že v rámci Južného regiónu bude potrebné vypraco-
vať rozvojový plán a súvisiace projekty, ktoré môžeme hocikedy vyti-
ahnuť, aby boli k dispozícii pri podobných možnostiach podpory zo
zdrojov únie.”

-o- (Preklad: Ági)

Selektívny zber odpadu napreduje
Podľa Imre Nagya, riaditeľa Technických služieb mesta,

nastal vlani pozoruhodný pokrok v oblasti selektívneho zbe-
ru odpadu – v porovnaní s predchádzajúcim rokom dosiah-
li zvýšenie o 45 percent. 

Kým v roku 2004 hmotnosť triedeného odpadu činila 35
ton, vlani to bolo 51 ton. K najväčšiemu vzrastu – takmer o
350 percent – došlo pri plastových nádobách (PET), z kto-
rých pozbierali 13 360 kíl (33 400 kusov). Okrem toho ná-
rast zaznamenali aj pri ostatnom separovanom odpade. Na
spracovanie všetkých druhov triedeného odpadu majú tech-
nické služby uzavreté zmluvy s rôznymi firmami. Jedinou vý-
nimkou sú textílie. So spracovaním textílií (handry) sú prob-
lémy od vlaňajšieho roku, kedy papiereň zatvorila Lepenká-
reň, kde sa spracovali aj textílie. Novinkou je, že TSM zbie-
rajú aj nefunkčné domáce elektrické spotrebiče, použitý jed-
lý olej a vyradené akumulátory. Vo vlaňajšom roku príjem
TSM za vytriedený odpad činil 190 628 korún. Táto suma vi-
ac menej pokryla náklady zberu odpadu. Skutočnosť, že 51
ton odpadu nebolo treba deponovať, znamenalo pre podnik
niekoľko desaťtisícovú úsporu. Tohto roku za účelom využi-
tia biologického odpadu si technické služby zadovážia po-
trebné zariadenie.

-o- (Preklad: Ági) 

Jól halad a szelektív hulladékgyűjtés
Nagy Imre, a párkányi Közterület Fenntartó Vállalat igazga-

tója szerint tavaly figyelemre méltó előrelépés történt a szelektív
hulladékgyűjtés terén – az előző évhez viszonyítva hozzávetőleg
45 százalékos növekményt értek el. 

Míg 2004-ben 35, tavaly már 51 tonna volt az osztályozott
hulladék tömege. A legnagyobb, csaknem 350 százalékos ugrást
a műanyagflakonoknál jegyezték. Ez 13 360 kilónyi begyűjtött
flakont jelent. A többi szeparált hulladékfajtáknál is tetten érhe-
tő a javulás. Csaknem valamennyi begyűjtött hulladékfajta újbó-
li hasznosítása szerződéses alapon történik. Egyedüli kivétel a
rongy. A rongyhulladék újrahasznosításával tavaly óta gondok
vannak, mert a helyi papírgyár bezárta a rongyot is feldolgozó
részlegét (Lepenkáreň). Újdonságnak számít, hogy a közterület
fenntartó vállalat a tönkrement elektromos háztartási gépeket is
begyűjti, de az elhasznált étolaj és a kiselejtezett akkumulátorok
is leadhatók a vállalat telepén. A már említett 51 tonna osztályo-
zott hulladékért 2005-ben a cég 190 628 korona bevételhez ju-
tott. Ez az összeg többé-kevésbé fedezte a hulladék begyűjtésére
fordított költségeket. Mindenesetre már az a tény, hogy az 51
tonna hulladékot nem kellett deponálni több tízezer korona
megtakarítást jelentett a vállalatnak. Idén a biológiai hulladék
hasznosítása céljával egy szecskázó berendezést vásárol a vállalat.

Oravetz Ferenc

Egy kihasználatlan lehetőség

Nevyužitá šanca
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Ebben az évben már nyolcadik alkalommal szervezte meg a
Sebők Zsigmond Mesemondó Találkozót a nánai Csemadok
szervezet, amelyre régiónk óvópedagógusai ismét elhozták a
szereplésre felkészített növendékeiket. Az apróságok a hosszú
szövegeket is pontossággal adták elő, beleszőve saját őszinte
gyermeki egyéniségüket. Előadásmódjuk lebilincselte a hallga-
tóságot. Érezhetővé vált, hogy a könyvek hogyan járulnak hoz-
zá az elme alkotó fantáziájának fejlesztéséhez. Minden dicséret
és elismerés a felkészítő pedagógusoknak, akik bizonyára folya-
matosan foglalkoznak a kis tehetségekkel. Rendkívül hasznos-
nak nevezném ezt a mesemondó találkozót, hiszen régiónk ma-
gyar óvópedagógusainak lehetőségük van itt a tapasztalatcseré-
re. Érezhetővé vált az is, hogy anyanyelvünk, kultúránk, amely
által ezerszáz éve jelen vagyunk, hogyan tartja fenn szellemisé-
günket. Mi sem természetesebb és kézen fekvőbb annál, mint-
hogy ezt megőrizzük. Dancsa Terézia nánai igazgatónő erre a
tényre többször is utalt. Új nyelvben, új világban lelket is cserél
a gyermek, sok esetben bizony a szülő hatására. A Csemadok
szervezet minden szereplőnek és óvodának „Emléklapot” adott
át, apró kis ajándékkal és a „terülj asztalkám” mellett még hosz-
szasan folyt a társalgás. A kellemes találkozó megörökítője
Góra Tibor évről-évre készíti a rendezvény albumának anyagát. 

A következő években talán könyvbemutatóra, könyvszemlé-

re is sor kerülhetne a rendezvény alkalmából. Babits Mihály
szavaival szólva: „Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem
kell, hogy a könyvnél több az Élet és az Ember, mert a könyv
is Élet, s él mint az Ember – így él: emberben könyv, s Könyv-
ben az Ember”. 

Hajtman Kornélia
Foto: Góra Tibor 

A kéméndi Limonium Gmelinii Kulturális és Turisztikai Pol-
gári Társulás népviseletes batyubálba hívta 2006. február 18-án
a régió hagyományőrző csoportjainak tagjait, valamint a község
lakosait. Farsang lévén úgy gondolták, hogy felelevenítik nagy-
apáink, nagyanyáink farsangi szokásait, a falusi mulatságok
hangulatát. Megérkezdtek a vendégek Bényből, Bartról,
Ipolyszalkáról és persze nem hiányoztak a helyi Gyöngyös-

bokréta ifjúsági hagyományőrző csoport tagjai sem. Az eszter-
gomi vendégek ajándékot is hoztak magukkal. A Vasvirág ha-
gyományőrző gyermekcsoportnak eddig nem volt számítógépe,
de most már van. Mégpedig Polgár Józsefnek, a Szentgyörgy-
mezei Olvasókör vezetőjének és Benedek Attilának, az ATEK
Computer´s cég vezetőjének köszönhetően, akik e rendezvé-
nyen adták át a csoport vezetőjének, Baranyai Annának és a
gyermekeknek az értékes ajándékot. A csoport ezúton is köszö-
netet mond a nemes ajándékért.

De térjünk vissza a farsangi vigadalomba. A hölgyek gyönyö-
rű népviseleteket öltöttek magukra, így a zsűrinek (Dániel Er-
zsébet, Dikácz Zsuzsa, Barti Éva, Kocka Gyula, Csepécz Lász-
ló) nehéz dolga volt est folyamán, hogy kiválasszák az est leg-
szebb népviseltét viselő hölgyet. Hosszú tanakodás után három
díjat adtak át. Szelecki Mónika a kéméndi Vasvirág tagja, az
1930-as évekből származó leányviselete, valamint a bényi Faze-
kas Anna 1930-as évekből származó menyecske viselete, illetve
az ipolyszalkai Molnár Krisztina 1940-es évekből származó le-
ányviselete bizonyultak a legszebbeknek. Természetesen volt
tombola és nem hiányzott a jókedv, tánc és a különböző finom-
ságok. Benefi László, Kéménd polgármestere köszönetét fejez-
te ki e nem mindennapi rendezvény szervezéséért a társulás és
gyermekcsoport tagjainak. 

Ági

Mesemondó találkozó

Népviseleti batyubál Kéménden

Március 10. (péntek) 
17.00 Balassi Napok megnyitója – városi galéria

„Bartók Béla útján” – Pécsi L. Dániel kiállítása
Megnyitja: Kukorelli István alkotmánybíró

Március 14. (kedd) 
17.30 Koszorúzás a város főterén a kopjafánál
18.00 Ünnepi megemlékezés a városi művelődési központban

Kultúrműsor
Beszédet mond: Szigeti László, oktatási miniszter
Közreműködik: Réti Árpád színművész

Március 15. (szerda) 

10.00 Koszorúzás Esztergomban a Honvéd-temetőben
Az 1848-as emlékhelyek koszorúzása (Kéménd –
Nagysalló – Léva)

Március 23. (csütörtök) 
18.00 Simó József: „Maradnak az igazak” Wass Albert – est a

Csemadok-házban 
Március 30. (csütörtök) 
18.00 „Búcsú a főiskoláktól” – Popély Gyula történész

előadása a Csemadok-házban
Március 2. (vasárnap) 
17.00 Állítsátok meg Terézanyut – magyar film – Ingyenes

vetítés a Danubius moziban

XXI. Balassi Bálint Kulturális Napok 2006
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Kovács László, Tiszacsegén született 1953-ban. Autodidak-
ta. Scheffer Gábor tiszacsegei kovácsmesternél tanult. 1996
óta a Szabad Képző- és Iparművészek Országos Szövetségé-
nek tagja. A modern kovácsművesség képviselője.

Díjak: 
1990 – A Hephaiston Nemzetközi Kovácstalálkozó díja,

Helfštýn (Csehország)
1994 – Az EXPO kiállítás díja, Szentendre, Érd
1995 – Kiállítás 1996 díj, Hadtörténeti Múzeum, Budapest 
1996 – Az év kézművesremekei díj, Hadtörténeti Múzeum,

Budapest
1999 – Kovácskiállítás, I. díj, Borsodi Fonó, Miskolc

Schenk Lea így összegzi pályáját: „Kapuk, rácsok, cégérek,
iparművészeti tárgyak készítése mellett kisplasztikákat, mini-
atűröket is alkot. Performance-ok keretében egy-egy haszná-
lati tárgyat vagy műalkotást is létrehoz. Iparművészeti alkotá-
sainál az anyag törvényszerűségeit kiaknázó funkcionális szer-
kezetiséget hangsúlyozza, motívumvilága geometrikus vagy
absztrakt organikus. A románkori és gótikus vasművesség
mellett bizonyos mértékig a szecesszió is inspirálja”. Egyéni
kiállításainak Szentendre adott otthont, 1994-ben a Céh Ga-
léria; 1998-ban a Vajda Lajos Stúdió Galéria. Gyakran szere-
pel csoportos kiállításokon. 1984, 1985, 1986 – Vizuális Mű-
vészeti Hónap, Szentendre, Budapest; 1985 -IPOSZ, Siófok;
1986 – Nemzetközi Kovácsszimpozion, Pszczyna; 1995 –
Nemzetközi Kovácstalálkozó, Esztergom; XIII. Országos
Amatőr Képző- és Iparművészeti Kiállítás, Kecskemét; 1996,
1998 – Hephaiston Nemzetközi Kovácstalálkozó, Helfštýn;
1997, 1998 – Farsangi Miniatűrök, Szín-Folt Galéria, Kapos-
vár; 1999 – Az év kézművesremekei, Kovácskiállítás, Borsodi
Fonó, Miskolc; Nemzetközi Kovácstalálkozó, Debrecen; Ko-
vácskiállítás, Szombathelyi Képtár; Szentendrei Tárlat;
MűvészetMalom Szentendre, Kaposfüred; Performance-ok;
1991, 1992, 1993, 1996 – Nemzetközi Kovácstalálkozó,
Helfštýn; 1995 – Nemzetközi Kovácstalálkozó, Esztergom.

Köztéri munkái: cégérek és ablakrács (kovácsoltvas – 1988
– Kedves presszó, Szentendre), ablakrács (kovácsoltvas -1989

– Dalmát ház, Szentendre), Sétavas című műve, amely egy
performance alkalmával készült, 1991 óta a helfštýni vár ál-
landó kiállításán látható. Megrendelésre készült, jelentősebb
munkái: lámpák (kovácsoltvas – 1995 – Red Lion Pub, Szent-
endre), cégér (kovácsoltvas – 1995 – Kolping Szakiskola, Esz-
tergom), a bécsi Schubert-ház vasalatai egy japán múzeum
számára (kovácsoltvas – 1996 – Takasaki). 

Kováčstvo Kovácsa v galérii

Kovács mester munkái a galériában

Narodil sa v roku 1953 v Tiszacsege. Umelecký kováč – sa-
mouk. Je členom Maďarského zväzu slobodných výtvarných a
priemyselných umelcov od roku 1996. Je predstaviteľom mo-
derného kováčskeho umenia. 

Ocenenia: 
1990 – ocenenie medzinárodného stretnutia kováčov He-

phaiston v Helfštýne (ČR) 
1994 – ocenenie výstavy EXPO – Szentendre, Érd
1995 – ocenenie Múzea vojenských dejín v Budapešti 
1996 – cena za remeselnícke skvosty roka, Múzeum voj. de-

jín 
1999 – I. cena na kováčskej výstave Borsodi Fonó – Miskolc
Lea Schenk takto sumarizuje jeho dielo nasledovne: „Okrem

brán, mreží, úžitkových predmetov tvorí aj plastiky a miniatú-
ry. V rámci performance zhotovuje aj rôzne predmety a ume-
lecké diela. Pri zhotovení produktov úžitkového umenia zdô-
razňuje funkcionálnu štruktúru využívania zákonitosti materi-
álu, jeho motivácia je geometrická alebo abstraktne organická.
popri románskom a gotickom kováčstve ho do určitej miery in-
špiruje aj secesia.

Samostatné výstavy mal v meste Szentendre: 1994 – Céh Ga-

léria; 1998 – Vajda Lajos Stúdió Galéria. Spoločné výstavy:
1984, 1985, 1986 – Mesiac vizuálneho umenia, Szentendre,
Budapest; 1985 – IPOSZ, Siófok; 1896 – Medzinárodné kováč-
ske sympózium, Pszczyna; 1995 – Medzinárodné stretnutie ko-
váčov, Esztergom; XII. Celoštátná výstava amatérskych výtvar-
ných a priemyselných umelcov, Kecskemét; 1996, 1998 – He-
phaiston – medzinárodné stretnutie kováčov, Helfštýn; 1997,
1998 – Fašiangové miniatúry, Szín-Folt Galéria Kaposvár;
1999 – Remeselnícke skvosty roka, Kováčska výstava Borsodi
Fonó Miskolc, Medzinárodné stretnutie kováčov, Debrecen,
Kováčska výstava Szombathelyi képtár, Szentendrei Tárlat,
MűvészetMalom, Szentendre, Kaposfüred. Performance: 1991,
1992, 1993, 1996, Medzinárodné stretnutie kováčov Helfštýn;
1995 – Medzinárodné stretnutie kováčov Esztergom. Jeho
vzácne práce sa nachádzajú: viecha a mreže – Kedves presso
Szentendre 1988; mreže – Dalmatínsky dom Szentendre –
1989; vychádzková palica vytvorená v rámci performance od
roku 1991 na stálej expozícii na hrade Helfštýne. 

Práce vyhotovené na objednávku: svietidlá Red Lion Pub
Szentendre – 1995; viecha Odborná škola Kolping Esztergom,
kovania Schubertovho domu vo Viedni pre múzeum v Takasa-
ki (Japonsko).
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A szőgyéni Középfokú Szakmunkásképző Magániskola dísz-
magyar ruhák bemutatójára invitálta az érdeklődőket. Sárai Ilo-
na, az iskola igazgatója elmondta, hogy a nőiruha-készítő szak-
ma divattörténeti tanulmányozása alapján született meg az öt-
let, hogy díszmagyar ruhák varrásával foglalkozzanak. Prog-
ramjuk célja egy bemutatóterem létrehozása és tájékoztató fü-
zet kiadása, amelyben különböző férfi dolmányok és menték,
hímzéssel, sújtással díszített női ruhák, valamint népviseleti ru-
hák kerülnének bemutatásra. „A magyar öltözet Vulcanust
Adonisszá változtatja”, vélte az 1867. évi koronázás egyik elő-
kelő résztvevője, a belga követ felesége. Igaza volt. A bemuta-
tott férfi öltözet méltóságot, a női eleganciát és bájt kölcsönzött
viselőjének. Korunkban reneszánszát éli a díszmagyar. Egyko-
ron szinte egész birtokokért cseréltek gazdát ezek az öltözetek,
ám mai viselőik is kemény összegeket fizetnek értük. Ennek el-
lenére egyre növekszik irántuk a kereslet, hiszen a nemzeti ön-
tudatot hivatott képviselni, melynek mifelénk nincs híján a ma-
gyar ember. Októbertől készültek a ruhák az iskola varrodájá-
ban Tóth Mária mesternő irányítása alatt. Sokat adtak az anya-
gok kiválasztására, a szabás és díszítés hitelességére, mindemel-
lett szem előtt tartva a mai igényeket és hordhatóságot is. – Ezt
a fajta ruhákat nem lehet máról holnapra megvarrni, mert
mindegyiket különleges kézi hímzés díszíti – avat be a mester-
nő a készítés rejtelmeibe. Ez még a mai modern technológia ko-
rában is kézimunkát igényel. Bizony az egykori nagyasszonyok

báli ruháin, mellényein látható hímzés, sok esetben évekig ké-
szült. 

Érdekes volt látni, hogy díszmagyarban szinte bármely ünne-
pi alkalomkor megjelenhet nő, férfi és gyerek – hordható eskü-
vői, báli és alkalmi öltözékként, de első áldozási ruhaként is
mutatós. 

-bokor-

Díszmagyar bármely ünnepi alkalomra

A helyi szlovák alapiskola étkezdéje és konyhája sürgősen felújí-
tásra szorul. A képviselő-testület februári ülésen eleget tett az ét-
kezde kérelmének és 2,1 millió korona értékű kamatmentes köl-
csönt hagyott jóvá a szükséges beruházásokhoz. A konyha, amely
mintegy 700 diák és tanár étkeztetését biztosítja, elsősorban higi-
éniai szempontból szorul felújításra, és a melegvízellátása vala-
mint fűtése is sok kívánnivalót hagy maga után. Ezért a mintegy
3,3 millió korona értékű felújítási munkálatok az alábbiakat tar-
talmazzák:

- új kazánt építenek be, így a konyha és étkezde fűtését levá-
lasztják az alapiskola épületéről

- kicserélik a nyílászárókat, mert a fémkeretes ablakok nem szi-
getelik kellőképpen a helyiségeket

- teljesen felújítják a tetőt és a konyha páraelszívó berendezését
A tervek szerint legkésőbb április 15-én elkezdődnek a felújítá-

si munkálatok. Az olyan jellegű javításokat, amelyek a konyha és
étkezde működtetését akadályozzák a nyári szünidőben, fogják el-
végezni.

-O-

Jedáleň a kuchyňa základnej školy slovenskej vyžaduje urých-
lenú rekonštrukciu. Mestské zastupiteľstvo na svojom februáro-
vom zasadnutí vyhovelo požiadavke vedenia jedálne a schválilo
2,1 milióna korún bezúročnej pôžičky na tohoročnú rekon-
štrukciu zariadenia.

Kuchyňa základnej školy potrebuje túto rekonštrukciu pre-
dovšetkým z hygienického hľadiska, ale zásobovanie teplou vo-
dou a vykurovanie je tiež problematické. Z týchto dôvodov sú
potrebné nasledovné opravy v hodnote 3,3 milióna korún:

- dá sa do prevádzky samostatný nový kotol, čím sa odpojí
vykurovanie jedálne od budovy školy,

- vymenia sa okná, lebo súčasné okná už netesnia v dostatoč-
nej miere,

- úplne sa zrekonštruuje strecha a odsávacie zariadenie pary v
prípravných miestnostiach.

Podľa plánov sa práce začnú najneskôr 15. apríla. Práce, kto-
ré nie je možné vykonať počas prevádzky jedálne, uskutočnia sa
počas letných prázdnin. 

-O- (Preklad: Ági)

Felújítják a szlovák
alapiskola étkezdéjét

Rekonštrukcia jedálne
základnej školy

A szatymazi születésű Dankó Pista mindössze négy elemi
osztályt végzett, de ő az a nótaszerző, akiről olyan neves írók
és költők is megemlékeztek, mint Ady Endre, Juhász Gyula,
Gárdonyi Géza, Pósa Lajos, Jókai Mór, Móra Ferenc. Már
15 évesen saját zenekara élén muzsikált. Több mint 400 nó-
tát komponált, de mivel a kottaolvasás művészetét élete vé-
géig nem sajátította el, mások vetették papírra ezeket. Nép-
színmű-szerzőként is számon tartják. Szegedről Pestre szegő-
dött, ahol maga a „nemzet csalogánya” Blaha Lujza lett a
mentora. Temetésén Tömörkény István mondott búcsúzta-
tót. Becslések szerint 25 ezer ember kísérte utolsó útjára és
500 cigányzenész húzta legismertebb nótáit. E páratlan te-

hetség életének kalandjaiba kapott betekintést a nagyérdemű
a kassai Thália Színház színészeinek jóvoltából. Dékány,
Baróti, Moravetz: Dankó Pista című daljátékát február 5-én
a helyi kultúrházban telt ház előtt nagy sikerrel adták elő a
kassaiak. A playback-től megcsömörlött közönségre dop-
pingként hatott a nézőtéren – testközelben aszisztáló igazi ci-
gányzenekar, amely mesteri módon tolmácsolta Dankó leghí-
resebb nótáit. A kitűnő szereplőgárdából megemlíthetnénk
Dudás Péter alakítását, aki Mucsi Jóska prímás szerepében
sokszor megnevettette a közönséget, kis vidámságot és me-
legséget csempészve a téli zimankóba. 

-b-

Egy cica, két cica...
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Nyilasi Tibor festőművész Kesztölcön született. Húsz éves ko-
rában elhagyta szülőföldjét, s immár ötven éve Kanadában él és
alkot. Mostanság azonban több időt tölt szülőföldjén, mint vá-
lasztott hazájában. Kanadában az akvarellisták szövetségének osz-
lopos tagja, itthon azonban nem tartozott semmiféle csoporthoz.
Ezért csatlakozott a Párkányi Képzőművészeti Kör tagjaihoz és
aktívan bekapcsolódott a kör életébe. Részt vesz alkotótáboro-
kon, kiállítások megnyitóján és egyéb rendezvényeken. Saját be-
vallása szerint, művészetére inspirálóbb hatással van a hazai kör-
nyezet. – A haza nekem mindig Kesztölcöt és környékét jelenti
művileg rajzolt határok nélkül – vallja. Megkapó a tóparti együtt-
létek varázsa barátaim körében. Az együtt alkotásra Kanadában
senkit se tudnék rászedni – ott ennek egyszerűen nincs kultusza.
Mivel az anatómia mestere vagyok, leginkább az embert szeretem
ábrázolni – a mozgást, lendületet, az emberi mentalitást – a min-
dennapi rohanásban tovatűnő életet. Itt, párkányi barátaim közt
azonban megszerettem a tájat is. Kanadában is szép a táj, de más. 

Munkásságának kezdetéről így vall: – Fiatal koromban még
nem volt egyértelmű, hogy a képzőművészet felé orientálódom.
Érdekelt a zene, az éneklés, a színművészet – egyszóval a művé-
szet. Mint minden fiatal, én is szabadságra vágytam és édesanyám
sírása és marasztalása ellenére '56-ban többekkel egyetemben a
határ felé vettem az irányt. Sikerült átjutnom és pár hónapot egy
Ried nevű városka táborában töltöttem, ahol magyar népi táncot
taníthattam az osztrák fiataloknak. Innen Kanada felé vettem az
irányt, mert ott élt a nagynéném, aki jótállt értem. Bár az osztrák
táborokban elsajátítottunk némi alapot, akkoriban az angolt még
nem beszéltem. Csak egyszerű mondatokat magoltam be, példá-
ul: Munkát keresek, ne küldjetek el! Kanadában eleinte emigráns
magyar művészeknél laktam. Tobisz Irénke, hajdani operaénekes-
nő karolt fel, mert egyedül csellengtem a művészek között. Vol-
tak köztünk nagy nevek, mint pl. Kertész Sándor, hajdani komi-
kus és rendező, Hajdú Margit, koloratúr szoprán, Marci Liza és
Korodini Feri színművészek, Pongrác Imre komikus. Játszottam
és a díszleteket is én készítettem. Rondella életet éltünk, eljárogat-
tunk a magyar közösségekbe, ahol mindenütt nagy szeretettel fo-
gadtak. Lebetegedtem, s azt mondták, tán az osztrák táborban
kaptam el valami nyavalyát, másfél évet töltöttem tüdőszanatóri-
umban. A szanatórium főorvosa doktor Start felfigyelt tehetsé-
gemre, mert unalmamban a betegeket rajzolgattam. Megszeretett
és mivel ő maga is érdeklődött az akvarellisztika iránt, elvitt ma-
gával Japánba tanulmányútra. Bár akkoriban még komoly képző-
művészeti képzettségem nem volt, az akvarell művészetében már
akkor jó voltam. Saito professzorral egymásnak festettünk és el-
sajátítottam a sumie festészet alapjait. Ekkor már jól tudtam an-
golul és beiratkoztam a torontói képzőművészeti főiskolára. Mi-
vel jól tanultam, az államtól teljes ellátást kaptam, így egy fillé-
rembe se kerültek a tanulmányaim. Más magyar tanulók is ilyen
eredményeket értek el, mert sokat dolgoztak. Muralisztika szakon
végeztem francia kormánykitüntetéssel. Azt hittem ezután a világ
kitárul előttem, de csak egy olyan helyen tudtam elhelyezkedni,
ahol plakátokat készítettek szitanyomattal. 

1967-ben volt egy nagy világkiállítás Kanadában, annak tiszte-
letére készült a Niagara Múzeum, ahol az angolok és franciák
harcait mutattuk be az őslakosok ellen. Ott kaptam munkát –
szobrászkodtam – életnagyságú indiánokat meg lovakat faragtam.
Mivel határidő előtt elkészültünk a munkával „bónuszpénzt” kap-
tunk, s ekkor jöttem haza először látogatóba 1966-ban. Azóta
rendszeresen járok haza, nem hiszem, hogy egy nyarat is kihagy-
tam volna.

Később a pedagógiát is elvégeztem és a hamiltoni Pedagógiai
Központnál kaptam munkát. Harminc évet letanítottam egy kö-
zépiskolában. Mondhatom, hogy q tanítványaim szerettek. Mivel
két évig boncoltam, anatómiai ismeretekre tettem szert, amire a
figurális ábrázolásban és portréfestészetben nagy szükség van. A
mai napig mindenhová magammal viszem rajztömbömet. Figye-

lem az emberek viselkedését, mozgását, s közben skiccelek. Ebben
a témában két akvarell is készült az egyik az angol királynő gyűj-
teményében található, a másikat a szőgyéni gyűjteménynek aján-
dékoztam. 

Érdekes, amikor a látogatók magyarázzák a műveimet. Az egyik
hamiltoni kiállításon egy kritikus megkérdezte, miért pont ezt a
színt használtam a kép alapjául, mert szerinte fején találtam a szö-
get. Csak mosolyogtam, az okoskodásán. Az igazság az volt, hogy
az a szín volt a legolcsóbb. Öt éve hogy nyugdíjba vonultam. A
búcsúzáskor megkérdezték munkatársaim, mit kezdek majd ma-
gammal nyugdíjasként. „El akarom árasztani a világot az akvarell-
jeimmel”- feleltem. Valóban belevetettem magam a munkába és
alkotok megállás nélkül. Sokszor tartózkodok itthon, de a csalá-
dom is „cigányéletet él”. A feleségem, aki költő és irodalmár,
most Kuvaitban tanít. Egyik lányom New Yorkban él, a másik
modell, most éppen Japánba készül egy fotózásra. Mindketten ki-
tűnően beszélnek magyarul, mivel a középiskoláikat Magyaror-
szágon végezték az angolkisasszonyoknál. 

Bokor Klára 

Csak mosolygok, mikor magyarázzák a műveimet

Csodálatos farsangi élményben volt részünk február 5-én a
Dankó Pista c. daljáték bemutatásán. A párkányi kultúrházban
egy szék sem maradt üresen. Olyan előadást láttunk a Thália
Színház előadásában, amely alatt valami varázslat áradt a szí-
nészekből. A szereplők felsorolása nélkül ki kell emelnem az
utánpótlást, a muzsikus lelkeket. Olyan fiatal tehetségeket lát-
tunk, akik méltó utódai a mi régi kedvenc színészeinknek. Ki-
tűnő fiatal személyiségek, olyan zenészek, akik a tudásukkal,
egész személyiségükkel vesznek részt a produkcióban. Hagyo-
mányt ápolva, mosolyt, szeretetet, vidámságot, dalt csempész-
tek a szívekbe. Igazi orvosság volt ez korunk betegségére, a
lelki szárazságra. E régi darabok korszerű feldolgozása kincs
az utókor számára még akkor is, ha a nyugdíjas és a középkor-
osztály mellett kevés is a fiatal látogató, érdeklődő.

Hajtman Kornélia

Muzsikus lelkek
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A párkányi közterület-fenntartó vállalat (TSM) kezdemé-
nyezésére tavaly 15 parkoló-automatát szerzett be a város,
amelyeket a vállalat szeptember óta üzemeltet. A tavalyi be-
vétel alapján elmondható, hogy beváltották a hozzájuk fű-
zött reményeket.

A parkolóórákon keresztül négy hónap alatt összesen 51
716 jegyet értékesítettek. Az ebből eredő bevétel a vállalat
igazgatója, Nagy Imre szerint 725 667 korona volt. Ebből az
összegből értelemszerűen még le kell vonni a hiteltörlesztés
részleteit, plusz az üzemeltetésükre fordított bérköltséget, de
a tiszta bevétel így is meghaladta az előzetes várakozásokat.
A parkoló-automaták kihelyezésének költségei feltételezhe-
tően két év, esetleg rövidebb idő alatt is megtérülhetnek (a
cég vezetése eredetileg két-két és fél éves megtérülési idővel

számolt). Az említett bevételt aránylag kedvezőtlen körülmé-
nyek között sikerült elérni – tudniillik szeptember óta arány-
lag sok volt a bliccelő, akiket eddig nehéz volt jogszerűen fe-
lelősségre vonni. Viszont a parkoló övezetben március köze-
péig közlekedési táblák kerülnek kihelyezésre, amelyek par-
koló-kártya, illetve parkolójegy nélkül már nem teszik lehe-
tővé, hogy a gépkocsivezető megálljon az autójával. Abban az
esetben, ha a sofőr mégis figyelmen kívül hagyná a jelzőtáb-
lákat a rendőrök büntetést szabhatnak ki rá, illetve kerékbi-
lincset is helyezhetnek a szabálysértést elkövető gépkocsijára.
Az említett intézkedéstől a cég és a városvezetés azt reméli,
hogy március közepétől lényegesen csökkeni fog a bliccelők
száma.

-O-

Vďaka iniciatíve Technických služieb mesto vlani zakú-
pilo 15 parkovacích automatov. Vlaňajšie príjmy z prevád-
zkovania automatov od septembra minulého roka splnili
očakávania. Na prevádzku parkovacích hodín dohliadajú
TSM.

Počas štyroch mesiacov bolo zakúpených 51 716 lístkov.
Podľa Imre Nagya, riaditeľa TSM, príjmy z predaných líst-
kov činia 725 667,- Sk. Z tejto sumy ešte treba odčítať
splátky úveru a mzdové náklady na ich prevádzku, ale čistý
zisk i tak prevýšil predbežné očakávania. Predpokladá sa, že
investícia vynaložená na parkovacie automaty sa takto na-
vráti už v priebehu dvoch rokov, možno aj o niečo menej

(vedenie TSM počítalo s 2-2,5 ročnou návratnosťou). Spo-
mínaný príjem bol dosiahnutý za pomerne nevýhodných
podmienok – v spomínanom období totiž bolo veľa neplati-
čov, ktorých bolo ťažké postihnúť. Na parkovacie priestory
budú však v marci osadené dopravné značenia, ktoré neu-
možnia šoférom, aby sa zastavili bez parkovacej karty alebo
lístka. V prípade, že by šofér predsa nebral do úvahy doprav-
nú značku, policajti ho môžu oprávnene pokutovať, respek-
tíve osadiť tzv. „papuču” na vozidlo. Od spomínaného opa-
trenia TSM a vedenie mesta očakávajú podstatné zníženie
počtu neplatičov.

-fo- (Preklad: Ági) 

Vtáčia chrípka je vírusové ochorenie vtákov, hydiny, prí-

padne iných zvierat, ktoré často končí ich uhynutím. Prenos

ochorenia na ľudí je veľmi zriedkavý, ale určité riziko tu je.

Nákaza sa na ľudí prenáša z infikovaných zvierat a to naj-

častejšie priamym kontaktom s chorými, prípadne uhynutý-

mi zvieratami pri nedodržaní zásad osobnej hygieny alebo

vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhy-

nutých zvierat. Ochorenie sa môže preniesť aj kontaktom

s plochami, ktoré sú kontaminované (znečistené) výlučkami

z chorých zvierat a odpadmi.

Miestom vstupu vírusu do organizmu človeka sú ústa, nos

a očné spojivky. Inkubačný čas ochorenia je priemerne 7

dní, maximálne 10 dní.

Hlavným rezervoárom vírusov v prírode sú voľne žijúce

vtáky, najmä vodné vtáctvo – divé kačice, labute, husi. Ví-

rusmi vtáčej chrípky sú najviac ohrozené skupiny obyvateľ-

stva, ktoré sa dostávajú do kontaktu s hydinou alebo iným

vtáctvom (napr. veterinári, zamestnanci v živočíšnej výrobe,

hydinárskom priemysle, chovatelia vtáctva, poľovníci) a ces-

tujúci do oblastí a prichádzajúci z oblastí s výskytom vtáčej

chrípky. Podozrenie na ochorenie spôsobené vírusom vtáčej

chrípky sa vyznačuje s horúčkou 38OC a viac, s kašľom ale-

bo dýchavicou alebo bolesťami hrdla, ak chorá osoba

v predchádzajúcich 10 dňoch bola v oblasti s výskytom vtá-

čej chrípky, alebo manipulovala s chorými alebo uhynutými

zvieratami. Predchádzať ochoreniam na vtáčiu chrípku je

možné preventívnym podávaním protichrípkových liekov

a v prípade dostupnosti očkovacej látky očkovaním proti ví-

rusom vtáčej chrípky. 

V prevencii má svoj význam aj očkovanie proti ľudskej

chrípke. Okrem toho je veľmi dôležité:

– nedotýkať sa uhynutých alebo z ochorenia podozrivých

vtákov

– oznámiť nález uhynutého vtáka príslušnej regionálnej

veterinárnej a potravinovej správe

– dodržiavať zásady osobnej hygieny

Kontaktné telefónne čísla, kde môžete nahlásiť nález

uhynutého zvieraťa, a na ktorých sú poskytované informá-

cie v súvislosti s vtáčou chrípkou:

Bezplatná linka Ministerstva pôdohospodárstva SR

0800 127 127

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

02/ 602 57 215

02/ 654 26 320

Mobil: 0905 531 049

Krajská veterinárna a potravinová správa Nitra, Akade-

mická 1, 949 80 Nitra 1

037/ 652 54 73

037/ 653 16 57

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zám-

ky, Komjatická 65, 940 01 Nové Zámky 

035/ 642 83 10

035/ 642 83 11

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nových Zámkoch
MUDr. Milan Krkoška, MPH

regionálny hygienik

Vtáčia chrípka

Beváltak a parkolóórák

Parkovacie hodiny sa osvedčili
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1. – Egész nap esett az eső – elmosta a december utolsó nap-
jaiban leesett havat.

9. – A hajnali órákban három férfi kirabolt két üzletet a sé-
tálóutcán. A betörést rögzítette a sétálóutca térfigyelő
rendszere – csak éppen a monitorokat nem felügyelte sen-
ki!?

12. – Tour region – idegenforgalmi kiállítás Brünnben, me-
lyen a Vadas Kft. is bemutatkozott. 

14. – V. Párkány – Esztergom Polgári Bál a VMK nagytermé-
ben. A műsorban közreműködtek: Szarka Gyula, Horányi
László, Zalaba Andrea – Janda Ladislav, és Azy Zeih.

18. – „Santorini” címmel megnyílt Berta András fotokiállítása
a városi galériában.
– Tiltakozó nagygyűlés a párkányi mentőszolgálatnál be-
következő változás miatt a VMK nagytermében.

20. – Idős embereket kifosztó csalókat (két nőt és egy férfit)
fogtak el a párkányi rendőrök. Az eset szépséghibája, hogy
a férfi megszökött az érsekújvári rendőrség fogdájából.

21. – IX. Felvidéki magyar bál a libádi kultúrházban. 
– XXXVIII. Csemadok bál a VMK nagytermében. A mű-
sorban felléptek: Starcz Fanny és Récsei József, valamint a
Párkányi Színkör a „Rám vár a Föld minden tája” című
sláger-összeállításával. 

22. – Borászati tanfolyam a garamkövesdi kultúrházban.
– A pozsonyi Jegesmedve klub tagjai úsztak egyet a Du-
nán. Négyen közülük átúsztak Esztergomba, Csernák Ti-
bor pedig oda-vissza teljesítette a távot.
– Az esti órákban egy erős hidegfront hatására nagymér-
tékben lehűlt a levegő. Éjszakánként -15 OC körüli fagyo-
kat mértek. A Dunán erős volt a jégzajlás. 

26. – Pozsonyban megnyílt a Slovakotour idegenforgalmi ki-
állítás, melyen Gyetven Miklós a Vadas igazgatója vehette
át „Az év embere az idegenforgalomban” díjat. 
– A Szlovák Kereskedelmi Kamara döntése alapján a pár-
kányi Csizmadia Mária lett „Az év vállalkozónője”.

28. – King Tours bál a VMK nagytermében.
(p.j.)

1. – Celý deň pršalo – dážď zmietol sneh, ktorý napadol v po-
sledných decembrových dňoch.

9. – V neskorých nočných hodinách sa traja muži vlámali do
dvoch obchodov na pešej zóny. Krádež zachytili kamery
monitorovacieho systému, no monitory nikto nesledoval!?

12. – Tour region – výstava cestovného ruchu v Brne, ktorého
sa zúčastnilo i Vadaš s.r.o.

14. – V. Občiansky ples Štúrovo – Esztergom vo veľkej sále
MsKS. V programe účinkovali: Gyula Szarka, László Horá-
nyi, Andrea Zalaba – Ladislav Janda a Azy Zeih. 

18. – Pod názvom „Santorini” bola otvorená v mestskej galérii
výstava fotografií Ondreja Bertu. 
– Protestné zhromaždenie kvôli zmenám v prevádzkovaní
rýchlej zdravotníckej pomoci vo veľkej sále MsKS. 

20. – Štúrovskí policajti chytili troch podvodníkov (dve ženy a
jedného muža), ktorí okrádali starších ľudí. Háčikom veci
je, že muž v Nových Zámkoch ušiel zo svojej cely.

21. – IX. Ples Maďarov v kultúrnom dome v Ľubej.
– XXXVIII. Ples Csemadoku vo veľkej sále MsKS. V progra-
me účinkovali: Fanny Starcz a József Récsei a divadelníci
Csemadoku s pásmom populárnych melódií.

22. – Kurz pre vinárov v kultúrnom dome v Kamenici nad Hro-
nom.
– Členovia Klubu ľadových medveďov z Bratislavy si zaplá-
vali v Dunaji. Štyria preplávali do Ostrihomu, Tibor Cser-
nák to zvládol tam i späť. 
– Vo večerných hodinách dorazil studený front, v dôsledku
toho sa vo veľkej miere ochladilo. V nočných hodinách bo-
li merané teploty okolo -15 OC. Na Dunaji plávali veľké
ľadové kry. 

26. – V Bratislave bola otvorená výstava cudzineckého ruchu
Slovakotour, na ktorom Mikuláš Gyetven, riaditeľ Vadašu
prevzal ocenenie: „Osobnosť roka v cestovnom ruchu”. 
– Mária Csizmadia bola vyznamenaná Slovenskou obchod-
nou komorou titulom: „Podnikateľka roka.”

28. – Ples King Tours vo veľkej sále MsKS. 
(p.j.)

Predstavenstvo štúrovskej papierne zvolalo na 10. februá-
ra mimoriadne valné zhromaždenie. Jeho cieľom bola zmena
obchodného mena a personálne zmeny v predstavenstve spo-
ločnosti.

Akcionári v úvode schválili zmenu stanov spoločnosti v sú-
lade s predneseným návrhom na zmenu obchodného mena z
pôvodného – Kappa Štúrovo, a.s. na Smurfit Kappa Štúrovo,
a.s.. Nové obchodné meno je formálnym vyjadrením prísluš-
nosti k novovzniknutému materskému koncernu Smurfit Kap-
pa, ktorý vznikol zlúčením írskej spoločnosti Jefferson Smur-
fit a holandskej spoločnosti Kappa Packaging v minulom ro-
ku. 

Ďalším bodom bola zmena v zložení predstavenstva spolo-
čnosti. Pôvodné zloženie predstavenstva bolo: Ruud van der
Steeg (predseda), Ing. Ľuboš Lopatka (člen), Ing. Miroslav
Uhrin (člen). Doterajší generálny riaditeľ Ing. Ľuboš Lopatka
sa vzdal členstva v predstavenstve a jeho miesto zaujal Dirk
Poot, čo valné zhromaždenie hlasovaním schválilo. Nové zlo-
ženie predstavenstva Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. je: Ruud
van der Steeg (predseda), Ing. Miroslav Uhrin (člen), Dirk Po-
ot (člen). Ing. Ľuboš Lopatka, ktorý viedol firmu sedem ro-
kov, požiadal o uvoľnenie z funkcie generálneho riaditeľa.
Novým generálnym riaditeľom sa 11. februára 2006 stal bel-

gický manažér Dirk Poot, ktorý do Štúrova prišiel z postu ge-
nerálneho riaditeľa papierne Smurfit Kappa Ania (Taliansko)
a bude pokračovať v optimalizácii výroby flutingu. Materská
spoločnosť Smurfit Kappa Group so sídlom v Dubline v sú-
časnosti ovláda vyše 98,5% akcií, zvyšok majú minoritní ak-
cionári.

(rks)

Januárban történt Stalo sa v januári

Zmeny v predstavenstve Smurfit Kappa Štúrovo, a.s
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A fürdőváros legutóbbi testületi ülésből alig telt el fél óra, s
a főellenőr már másodszor szaladt ki a polgármesterért, mert
az alpolgármester jogellenesen vezette az önkormányzat ülé-
sét. Közben a képviselőtestület, mint a fürdő közgyűlése befe-
jezte tárgyalását, mert megszavazta a tízmillió koronás hitelt
a medencék drágakövekkel való díszítésére, illetve a helybeli
lakosok belépődíjainak 100 koronával való emelését. Ezt a ja-
vaslatot majdnem egyhangúlag fogadták el. Csupán BM volt
ellene, mire HGy csak a fejét csóválta. Ezután a polgármester
nagy ováció közepette érkezett vissza a tanácsterembe. SJ meg
is jegyezte: Ez a mi emberünk! A következő napirendi pont a
mellékutcák úthálózatának és járdáinak felújítása volt. Az új
városi rendőrfőnök szerint plusz három millió koronára len-
ne szükség, tekintettel arra, hogy a városi rendőrség gépkocsi-
parkja az utak kátyús állapota miatt tönkrement, így kényte-
lenek lesznek gyalog járőrözni. Ez azt is jelenti, hogy a hely-
beli autók tilosban parkolásáért nem fogják tudni alkalmazni
a kerékbilincseket. BÁ képviselő felszólalásában hangsúlyoz-
ta, hogy bár bizonyos tekintetben kötődik az aszfalthoz, de a
javaslatot ellenzi, tekintettel arra, hogy a sok zöldterület meg-
szüntetésével még kevesebb gyermekjátszóterünk lesz. S ne
akarjuk még azt is megakadályozni, hogy az iskolából hazajö-
vet a tócsákba taposva vidámítsák magukat a gyerekek. KD a

felvetést elnapolni javasolta, amíg felnőnek a gyerekei. A vi-
tában felszólalt még GP képviselő is, aki szerint az előttük el-
haladó út kitűnő ugyan, csak éppen autók járnak rajta. A kö-
vetkező pont a polgármester és a képviselők közti nem éppen
felhőtlen viszony megtárgyalása volt, amit DM képviselő ja-
vasolt. A vitából végső soron kiderült, hogy nincs is szükség
közgyűlésre, mert mindenben egyetértenek. Azt is pedzették,
hogy jó volna találni valamilyen szabályt, amely kimondaná,
hogy az állandóan tartózkodó képviselők egy évre legyenek
kitiltva a gyűlésről, hiszen az azon való részvételért szép tisz-
teletdíj jár, nem úgy, mint valaha, amikor megtiszteltetésnek
vették tisztségüket. CsZ ezután javasolta egy új helyi folyóirat
megjelentetését a különböző felekezetek részére „Fröccs” cí-
men, amelynek feladata a Vadas tevékenységének dicsérete
lenne. Ennek hallatán NJ hátán kellemetlen borzongás futott
végig. Javasolta továbbá egy kézikönyv kiadását, amely útmu-
tatást adna a helybelieknek, hogyan lehet szépen, jól és olcsón
fürödni a piszkos Dunában. A polgármester ezek után jobb-
nak látta bezárni az ülést, majd a képviselők éljenzése köze-
pette kivonult. A képviselők még elénekelték a város új indu-
lóját, amit a Radeczky-induló mintájára „János-mars”-nak ne-
veztek el.

FI

Képzelt riport egy fürdőváros képviselőtestületi üléséről

Párkány város képviselőtestülete 2006. február 14-i ülésén:
– hatálytalanította a Kappa Rt. 2005-ös pénzadományának

elosztásával kapcsolatos határozatát, mivel a cég részéről az
nem került aláírásra.

– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy a lakásfinanszírozás
egyes alternatívái alapján dolgozza ki az egyes lehetőségek gaz-
dasági konstrukcióját, és a helyi médiákon keresztül folytasson
közvéleménykutatást a helyi lakosság körében az építésügyi mi-
nisztérium lakásfejlesztési alapjának esetleges igénybevételét il-
letően.

– jóváhagyta a városi támogatások folyósítását szabályozó
2/06 sz. kötelező érvényű rendeletének módosítását. Ennek ér-
telmében a város dotációt nyújthat azon jogi személyeknek,
nonprofit szervezeteknek, egyházaknak vagy természetes sze-
mélyeknek (vállalkozóknak), amelyek székhelye a városban
van, s amelyek közhasznú tevékenységet folytatnak.

– jóváhagyta a városi kulturális, művelődési és sportalap sza-
bályzatának módosítását

– jóváhagyta a közterület használati adót szabályozó 3/06 sz.,
valamint a városi vagyon eladását és bérbeadását szabályozó
4/06 sz. kötelező érvényű rendeleteinek módosítását. A módo-
sítások értelmében nem használhat közterületet, ill. nem vehet
részt városi ingatlan árverésén az, akinek adósságai vannak a
város felé.

– jóváhagyta a Juhcelpap SE számára nyújtott támogatás fel-
használásának módosítását oly módon, hogy a 700 korona ma-
radványát az egyesület kizárólag a városi sportobjektumok fű-
tési költségeire fordíthatja.

– megválasztotta Mgr. Daniela Ružičkovát az érsekújvári Já-
rásbíróság ülnökévé a 2006-2010 időszakra.

– 2006. március 1-i hatállyal kinevezte Ing. Folk Róbertet a
lakáskezelő vállalat igazgatói tisztébe.

– jóváhagyta a városi rendőrség szervezeti felépítésének mó-
dosítását, oly módon, hogy azt 2006. március 1-i hatállyal egy
fővel emelte. A rendőrparancsnok két fővel javasolta emelni az
állományt, a sétálóutca megfigyelő rendszerének üzemeltetése
okán, de ezt a testület nem támogatta.

-elutasította a városi hivatal azon javaslatát, amely a városi
tömegközlekedés egyszeri viteldíjának emelését célozta.

-elutasította a városi hivatalnak az ipari park vagyonjogi ren-
dezésére tett azon javaslatát, amelyben az a maximális telekára-
kat kívánta meghatározni, egyben feladatul adta a hivatalnak,
hogy jelöljön ki megfelelő területeket az ipari park létesítésé-
nek céljára, és kezdjen tárgyalásokat a telektulajdonosokkal az
esetleges jövőbeni felvásárlásról.

– jóváhagyta az Ady u 4 alatti iskolai étkezde soron kívüli re-
konstrukciójának megvalósítását 3,3 millió korona előirányzat-
tal, s azzal, hogy a város 2,1 millió korona kamatmentes köl-
csönt folyósít az étkezdének a beruházásra. 

– jóváhagyta a gyorsmentőszolgálat Renault Master FB 30A2
típusú mentőkocsijának árverés útján történő eladását. A men-
tőkocsit a poliklinika szolgáltatta vissza, mivel már nem mű-
ködteti a gyorsmentőszolgálatot.

– jóváhagyta a következő ingatlanok árverés útján történő
bérbeadását:  

– 216 m2 alapterületű négy férőhelyes garázs – 750,-
Sk/m2/év kikiáltási áron

– 19 m2 alapterületű fabódé a piacon – 6,- Sk/m2/év kikiáltá-
si áron

– jóváhagyta a sétálóutca tisztítását szolgáló többfunkciós be-
rendezés lízengelését

– jóváhagyta 23.482.098,- korona rövid lejáratú hitel felvé-
telét a lakáskezelő vállalat számára, a Laktanya utcai 38-lakásos
objektum felújítására.

– 16.500,- Sk pénzügyi támogatást hagyott jóvá a Gimnázi-
um Magyar Szülői Munkaközössége részére, a Krétapor c. di-
áklap kiadási költségeire

– jóváhagyta a városi krónika 2004. évi bejegyzését
– jóváhagyta a Vadas Kft. 2006. évi költségvetését
– jóváhagyta a Vadas Kft. 2006. évi 8,5 milliós beruházási

tervét. A testület nem támogatta az eredeti javaslatot, amelynek
értelmében a beruházások hitelből kerültek volna megvalósítás-
ra, így a cég saját forrásaiból lesz kénytelen azokat megvalósí-
tani.

– jóváhagyta a Vadas Kft. 10.398.91,90,- koronás gyorshitel-
keretének középtávú hitelre való átalakítását.

A Vadas Kft-vel kapcsolatos határozatokat a polgármester
megvétózta.

Az önkormányzat hírei
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Ani pol hodina neuplynula z posledného zasadnutia mestské-
ho zastupiteľstva kúpeľného mesta, hlavný kontrolór už druhý-
krát bežal pre primátora, lebo zástupca primátora viedol zasad-
nutie neoprávnene. Medzi tým mestské zastupiteľstvo v úlohe
valného zhromaždenia kúpaliska ukončilo jednanie, po tom, čo
schválilo 10-miliónový úver na výzdobu bazénov drahokamom
a zvýšilo vstupné miestnych obyvateľov o 100,-Sk. Uznesenie
prijali takmer jednohlasne. Bola proti len MB, na čo JH nesú-
hlasne zakýval hlavou. Návrat primátora privítali veľkými ová-
ciami. JS hneď poznamenal: Je to náš človek! Nasledujúcim bo-
dom rokovania bolo obnovenie ciest a chodníkov vedľajších
ulíc. Na návrh nového veliteľa mestskej polície by boli potrebné
ďalšie tri milióny vzhľadom na to, že vozidlá polície sa úplne
zničili vďaka stavu ciest, preto mužstvo bude musieť robiť ob-
chádzky pešo, a tak na autá miestnych porušiteľov zákazu par-
kovania nebudú môcť osadiť putá. Poslanec AB zdôraznil, že z
určitého hľadiska je síce prívržencom asfaltu, ale doporučil ná-
vrh zamietnuť, lebo likvidáciou zelene sa znižuje počet detských
ihrísk. – Dúfam, že snáď nechceme zabrániť aj tomu, aby deti
prichádzajúce zo škôl nemohli sa radostne čľapkať v kalužiach

vody? – povedal. DK navrhol návrh odročiť, kým jeho deti ne-
vyrastú. Ohlásil sa aj PG, podľa ktorého je cesta pred nimi síce
výborná, ale žiaľ na nej premávajú autá. Na návrh MD sa po-
kračovalo s prerokovaním nie práve prívetivého vzťahu medzi
primátorom a zastupiteľstvom. Z diskusie napokon vysvitlo, že
valné zhromaždenie ani nie je potrebné, lebo vo všetkom súhla-
sia. Padla reč aj o tom, že bolo by dobré nájsť nejaký predpis,
ktorý by vylúčil stále sa zdržujúcich poslancov na dobu jedného
roka, veď za účasť na schôdzi dostanú pekné peniaze, nie tak
ako voľakedy, kedy poslancom byť bolo poctou. ZCs potom na-
vrhol vydanie nového časopisu pre rôzne konfesie s názvom
„Strik”, ktorého úlohou by bola oslava činnosti kúpaliska. U
poslankyne JN návrh vyvolal zimomravky. Ďalej navrhol vyda-
nie novej príručky, ktorá by poskytla návod pre miestnych ob-
čanov, ako sa dá pekne, dobre a lacno kúpať v špinavom Duna-
ji. Primátor potom považoval za najvhodnejšie, aby ukončil za-
sadnutie, a doprevádzaný potleskom poslancov opustil miest-
nosť. Poslanci ešte zaspievali nový pochod mesta, ktorý po vzo-
re Radeczkého pochodu nazvali János-maršom.

-FI- (Preklad: Ági) 

Domnelá reportáž zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva jedného kúpeľného mesta

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14. febru-
ára 2006:

– zrušilo vlastné uznesenie vo veci rozdelenia finančného
daru Kappa, a.s. na r. 2005, nakoľko zo strany firmy nedošlo
k podpísaniu zmluvy.

– uložilo MsÚ na základe predložených alternatív možnos-
tí financovania výstavby bytov vypracovať ekonomickú kon-
štrukciu  jednotlivých alternatív, a prostredníctvom  miest-
nych médií vykonať prieskum o záujme obyvateľstva o prí-
padnom využití  štátneho fondu rozvoja bývania, Minister-
stva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

– schválilo novelizáciu VZN mesta č. 2/06,  ktorým sa ur-
čuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.  

V zmysle toho mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým
osobám a neziskovým  organizáciám, cirkvám alebo fyzickej
osobe – podnikateľovi, ktorí majú  sídlo na území mesta na
podporu všeobecne prospešných služieb. 

– schválilo novelizáciu Štatútu fondu kultúry, vzdelávania
a športu.

– schválilo novelizáciu VZN mesta č. 3/06 o podmienkach
určovania a vyberanie dane za užívanie verejného priestran-
stva, ďalej novelizáciu VZN mesta č. 4/06 o spôsobe  predaja
a prenájmu mestského majetku. Podľa novelizácií užívať ve-
rejné priestranstvo, resp. prihlásiť sa do dražby mestského
majetku môže iba osoba, ktorá nemá evidované nedoplatky
voči mestu.

– schválilo zmenu účelu použitia finančných prostriedkov
pre TJ Juhcelpap tak, že príspevok vo výške zostatku zo 700
tis. Sk sa použije výlučne na vykurovanie športových zariade-
ní mesta.

– zvolilo za prísediacu Okresného súdu v Nových Zámkoch
Mgr. Danielu  Ružičkovú na obdobie 2006-2010. 

– menovalo za riaditeľa Bytového podniku Ing. Roberta
Folka, s platnosťou od 1. marca 2006.

– schválilo zmenu organizačnej štruktúry mestskej polície k
1. 3. 2006 v rozsahu vytvorenia jedného ďalšieho pracovného
miesta. Náčelník MsP žiadal zvýšenie stavu mužstva o dvoch
príslušníkov vzhľadom na potreby obsluhy monitorovacieho
systému na pešej zóne.

– zamietlo návrh MsÚ na zvýšenie ceny jednorázového ces-
tovného lístka pre pravidelnú mestskú hromadnú dopravu 

– zamietlo návrh MsÚ na majetkoprávne usporiadanie pri-
emyselného parku, v ktorom MsÚ chcelo vytýčiť maximálnu
cenu pre kúpu pozemkov, zároveň uložilo MsÚ vytypovať
vhodné lokality pre účely zriadenia priemyselného parku, a
začať rokovania s vlastníkmi v záujme budúceho majetko-
právneho vysporiadania pozemkov.

– schválilo mimoriadnu investičnú akciu „Rekonštrukcia
školskej jedálne – Adyho 4” s predpokladanými rozpočtovými
nákladmi 3,3 mil. Sk, a s tým, že mesto poskytne bezúročnú
pôžičku jedálni v sume 2,1 mil. Sk.

– schválilo predaj sanitky rýchlej zdravotníckej pomoci Re-
nault Master FB 30A2 formou dražby. Sanitku vrátila mestu
Poliklinika, nakoľko ona už neprevádzkuje rýchlu zdravotníc-
ku pomoc. 

– schválilo zaradiť nasledovné nehnuteľnosti na prenájom
formou dražby:

– štvormiestna garáž o výmere 216 m2, s výkričnou cenou
750,-Sk/m2/rok

– drevený predajný stánok na trhovisku o výmere 19 m2, s
výkričnou cenou 6,- Sk /m2/deň

– schválilo zaobstaranie viacúčelového zariadenia na čiste-
nie pešej zóny formou lízingu.

– schválilo poskytnutie krátkodobého bankového úveru vo
výške 23.482.098,- Sk pre bytový podnik na rekonštrukciu
stavby 38 bytov na Kasárenskej ulici.

– schválilo pridelenie finančného príspevku vo výške
16.500,- Sk z mestského fondu kultúry, vzdelávania a športu
pre Združenie maďarských rodičov pri Gymnáziu na vydanie
študentského časopisu „Krétapor”.

– schválilo zápis do kroniky mesta za rok 2004.
– schválilo plán nákladov a výnosov Vadaš s.r.o. na rok

2006
– schválilo plán investícií Vadaš s.r.o. na rok 2006 v celko-

vej výške do 8,5 mil. Sk. MZ nepodporilo pôvodný návrh,
podľa ktorého by mali byť investície zaobstarané z úveru. Va-
daš takto bude musieť realizovať svoje investície z vlastných
zdrojov.

– schválilo transformáciu úverovej linky Vadaš s.r.o. vo
výške 10.398.91,90,- Sk na strednodobý päťročný úver.

Výkon uznesení  súvisiacich s Vadaš s.r.o. primátor mesta
pozastavil.

Správy mestského zastupiteľstva
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Vízcsőtörés egy hatvanas évekbeli
vezetéken a Szent István úton

Fájdalommal emlékezünk halálának harmadik évfordulóján
drága testvérünkre 

MÁCSAINÉ, SZÜL. SALLAI MARGITRA
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá.

Hugai: Mária, Anna, Júlia és Irén

A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás
1994 óta szolgálja Párkány és a régió magyar oktatásügyét, gyarapít-

ja 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 lát-
tuk el a magyar iskolákat látogató gyermekeket

– folyamatosan támogattuk a régióban folyó hagyományőrző munkát
– az általunk működtetett Balassi Klub kulturális és közéleti rendez-

vényei folyamatos érdeklődésre tartanak számot
– megrendeztük a Kuckó Bábfesztiválokat és a Sebők Zsigmond Me-

semondó Találkozókat óvodásaink és kisiskolásaink számára
– emléktúrákat, kerékpártúrákat szerveztünk
– emlékhelyeket létesítettünk Párkányban (Wertner Mór és Sebők

Zsigmond emléktáblája, Millenniumi Emlékoszlop) és támogattuk ha-
sonlók létesítését a régióban

– helytörténeti kiadványokat adtunk ki (Haiczl Kálmán: Kakath-
Dsigerdelen-Csekerdén-Párkánył; Wertner Mór Emlékkönyv) és ha-
sonlók 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

Akit úgy szerettünk, búcsú nélkül ment el. Észbontó dolog
ez, mit nem ért meg az ember. Hiába szállnak el az álmok,
az évek, szívünkben őrizzük drága emléked. Bánatot idéz fel

minden kedves emlék, gondoljanak rá, akik őt szerették. 

Väčšina detí, ktoré chodia do Špeciálnej základnej školy v Štú-
rove to nemajú doma jednoduché. V ich rodinách nie je toľko lás-
ky, šťastia a porozumenia, ako by bolo potrebné pre normálny a
zdravý vývoj dieťaťa. Doma často zápasia s otázkou, čo bude dnes
na večeru alebo budeme mať dnes čím kúriť, aby sme nezamrzli?
Niektoré rodiny, nemajú doma elektrinu, teplú vodu, ba možno
ani kde hlavu skloniť. Pre mnoho ľudí je to priam nepredstaviteľ-
né. A predsa žijú medzi nami, len ich možno nechceme vidieť. Je
smutné, keď stretneme na ulici deti, ktoré sú viditeľne hladné a
špinavé. Väčšina ľudí sa na ne iba pohŕdavo pozrie, ale pomôcť sa
im ani nesnažíme. 

A niekedy stačí tak málo... V našej škole sa snažíme deti moti-
vovať, aby sa o seba starali, čisto sa obliekali a pravidelne sa umý-
vali. Jednou z motivácií bol aj nápad navštíviť kozmetický salón
na Vadaši. V salóne nás srdečne privítala príjemná mladá pani
kozmetička, ktorá možno ani sama netušila, do čoho ide. Boli
sme však milo prekvapení jej ústretovosťou a bezprostrednosťou.
Dievčatám porozprávala, ako sa majú stravovať, čoho sa majú
vyvarovať, ako škodí fajčenie, fetovanie i drogy nášmu telu a ple-
ti. Potom prišla na rad časť pre dievčatá azda najzaujímavejšia, a
to úprava a starostlivosť o pleť. Dievčatá boli nadšené. Ukázala
im, ako si majú pleť pravidelne čistiť, aký krém by mali používať,
ako ho správne naniesť, aby neskôr nemali vrásky. Predviedla
nám celý postup ako si správne vytláčať vyrážky, a nenaniesť si
na pleť infekciu. Tie dievčatá, ktorým to rodičia dovolili, nechali

si upraviť aj obočie. To bol zážitok! Ešte niekoľko dní nenápadne
chodili po triedach, aby sa pochválili aké sú pekné. Bolo fascinu-
júce ich sledovať. Ako málo stačí, aby sa cítili byť pekné a žiadú-
ce, napriek krutému osudu, ktorý väčšina z našich detí má. Preto
by som sa chcela z celého srdca poďakovať pani Evičke Bábelovej,
ktorá pomohla našim deťom pochopiť, že aj oni môžu byť pekné
a príťažlivé. A stačí na to len pár minút denne.

Mgr. Koreňová Martina

Dievčatá, starajte sa o seba...

Foto: Pathó Béla
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Riaditeľstvo Gymnázia v Štúrove a rodičovské združenie touto
cestou ďakuje každej fyzickej osobe, ktorá v roku 2005 poskyt-
la 2% zo svojej dane pre Gymnázium Štúrovo, a tým pomohla
preklenúť finančné ťažkosti školy. Celková poskytnutá suma
predstavuje 67.000,- Sk, ktorá bola použitá na modernizáciu
výpočtovej a informačnej techniky a na nákup audio-vizuál-

nych učebných pomôcok.
Obraciame sa na rodičov a priateľov školy, ako aj na ostatných
daňovníkov, ktorým nie je ľahostajný ďalší rozvoj gymnázia a
jeho žiakov, aby nám pomohli a prispeli 2% z dane na účet: 

Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Adyho ul. 7, 
č.ú: 0034736040/0900 SLSP a.s. 

94301 Štúrovo, Hlavná 30
IČO: 17319617/312

Za podporu Vám ďakujeme:

RZ a riaditeľ školy

Oznam pre rodičov žiakov, ktorí majú záujem o štúdium
na osemročnom gymnáziu 

Riaditeľstvo Gymnázia v Štúrove oznamuje rodičom,
ktorých deti – navštevujúce 4. ročník základnej školy – majú
záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu, že vyplnené
prihlášky môžu odovzdať na sekretariát gymnázia do 10.
apríla 2006. (Rodič môže vyzdvihnúť prihlášku aj na
sekretariáte gymnázia). Prijímacie skúšky sú 6. júna 2006 z
nasledovných predmetov:

– matematika (písomný test)
– slovenský jazyk (písomný test + čítanie)
Podrobnejšie informácie osobne na sekretariáte gymnázia,

alebo na tel. č.: 7511352.

Mgr. Ján Bobor, riaditeľ školy 

Oznámenie City&Guilds -

akreditovaného jazykového centra pri gymnáziu

Oznamujeme všetkým záujemcom, ktorí chcú získať

medzinárodný certifikát v anglickom jazyku, že termín

skúšky je 8. apríla 2006. Prihlášku na skúšku je potrebné

podať do 24. marca 2006 na sekretariát školy. Cena skúšky

ESOL: 1850-2050,- Sk, v závislosti od typu a úrovne skúšky,

ktorú žiadame zaplatiť pri zápise.

Termín skúšobných testov: 9. a 16. marca 2006 (zdarma). 

Informácie: Mgr. Ján Bobor, riaditeľ školy osobne, alebo

na t.č.: 036/751 13 52, 0915/ 707529

A Párkányi Gimnázium Igazgatósága és Szülői Munkakö-
zössége ezúton mond köszönetet mindenkinek, aki 2005-ben

jövedelemadójának 2%-át az iskola támogatására ajánlotta
fel, és ezzel is elősegítette az intézményünkben folyó munka
anyagi hátterének biztosítását. A befolyt összeget, 67.000,-
koronát, információs és számítástechnikai berendezések, va-
lamint audio-vizuális segédanyagok vásárlására fordítottuk. 
Ezúton fordulunk a szülőkhöz, iskolabarátokhoz és minden-
kihez, akinek nem közömbös a Párkányi Gimnázium további

fejlődése, hogy adójának 2%-át utalja át a következő 
számlára:

Združenie maďarských rodičov na Slovensku – 
Gymnázium Štúrovo 

Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – Gimnázium Párkány
Adyho 7, 94301 Štúrovo

OTP Banka Slovensko a.s. Štúrovo
Számlaszám: 7762171/5200
IČO: 35626356, Sid: 395

Felhívás az alapiskola 4. osztályát látogató tanulók szüleihez,
akik gyermeküket a nyolcosztályos gimnáziumba íratnák

A Párkányi Gimnázium igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket,
hogy a nyolcosztályos gimnáziumba a jelentkezési íveket 2006.
április 10-ig lehet leadni a gimnázium titkárságán. A tisztelt szü-
lők a jelentkezési íveket beszerezhetik a gimnázium titkárságán is.

A felvételi vizsgák időpontja: 2006. június 6. A felvételik a kö-
vetkező tantárgyakból lesznek: 

– magyar nyelv (írásbeli+olvasás) 
– szlovák nyelv (írásbeli+olvasás)
– matematika (rásbeli)
Részletesebb felvilágosítást személyesen a gimnázium titkársá-

gán, vagy a 7511352-s telefonszámon kaphatnak. 
Bizalmukat előre is köszönjük.

Mgr. Bobor János, igazgató

A gimnázium mellett működő City&Guilds akkreditált
nyelvi vizsgaközpont felhívása

Tudatjuk azon tisztelt érdeklődőkkel, akik nemzetközileg
elismert angol nyelvi bizonyítványt szeretnének szerezni,
hogy a legközelebbi vizsga időpontja 2006. április 8. A je-
lentkezési íveket 2006. március 24-ig kell leadni az iskola tit-
kárságán. Az ESOL vizsga ára a típustól és szinttől függően:
1850- 2050,- Sk, melyet a jelentkezésnél kell befizetni.

A próbatesztek időpontja: 2006. március 9. és 16. (ingye-
nes). 

Információk: Bobor János igazgatónál személyesen vagy a
036/7511 352 vagy a 0915/707529-es telefonszámokon.

Szívünkben mély fájdalommal emléke-
zünk halálának első évfordulóján 

ONDRÓ ATTILÁRA 
Párkány 

(1973-2005) 
Drága emlékét, jóságát és szeretetét

szívében örökre megőrzi családja

Szívünkben mély fájdalommal em-
lékezünk március 4-én, halálának

ötödik évfordulóján
IFJ. KRIZSÁN BÉLÁRA 

Emlékét örökké őrző édesanyja 
és szerető huga 

Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol. Csak mi tudjuk
igazán, mennyire hiányzol. Hiányodat szavakkal kifejezni
nem lehet, Szívünkben őrizzük drága emlékedet. Hirtelen

halálod szívünknek nagyon fáj, Te voltál mindenünk,
örök sebet hagytál. 

Akit úgy szerettünk, búcsú nélkül ment el. Észbontó
dolog ez, mit nem ért meg az ember. Mert hiába múlnak

el az álmok, az évek, mi szívünkben őrizzük emléked.
Nyugodjál békében, legyen édes álmod, örökké emlékezni

fog rád szerető családod.
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Főszerkesztő/Šéfredaktor: Bencze Cs. Attila

DD aa nn uu bb ii uu ssDD aa nn uu bb ii uu ss
Marec 2006 március

K i n o  –  M o z i

1. Doom (Karl Urbann, The Rock, Rosamund Pike)
2-3. Finty Dicka a Jane ( Jim Carrey, Tée Leoni, Alec Baldwin)
4-5. Anjel pána (Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Josef Somr, Anna Geislerová) detské predstavenie –

začiatok o 18.00 hod.
7-8. Moja veľká indická svadba (Martin Henderson, Aishwarya Rai)
9-10. Lovci dinosaurov (Edward Burns, Ben Kinsley)
11-12. Zomrieš (Ryan Reynolds, Melissa George)
14-15. Hovorí sa... (Jennifer Aniston, Mark Ruffalo, Kevin Costner)
16-17. Letový plán (Jodie Foster)
18-19. ZATHURA – Vesmírne dobrodružstvo (Tim Robbins, Kristen Stewart, Jonah Bobo) –

detské predstavenie – začiatok o 18.00 hod.
21. Filmový klub: Otec na služobnej ceste (Moreno de Bartoli, Predgrag Miki Manoljovič)
22. Sklapni a zastreľ ma (Karel Roden, Aňa Geislerová, Andy Nyman)
23-24. Domino (Keira Knightley, Mena Suvari, Riz Abbasi)
25-26. Ružový panter – pozor – veľké prekvapenie!!! – zač. od 17.00 a od 19.00 hod.
28-29. Mníchov (Eric Bana, Daniel Craig, Geoffrey Rush)

Dni maďarských filmov – Magyar filmnapok
30.-31. Szőke kóla (Beleznay Endre, Majka, Gubás Gabi, Görög Zita
1-2.apr. Állítsátok meg Terézanyut! (Hámori Gabriella, Rezes Judit, Tóth József, Onódi Eszter)

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete

Jedinečná akcia v slovenských kinách aj u nás! Premiéra
akčnej komédie Ružový panter s veľkým prekvapením. 

Ružový panter (USA 2006)
Réžia: Shawn Levy, Hrajú: Steve Martin, Jean Reno, Beyon-

ce Knowles 
Legendárny Ružový panter – inšpektor Jacques Clouseau, de-

tektív skutočne podivuhodných deduktívnych schopností a
svojráznych vyšetrujúcich metód, sa tento raz zhostí najdôleži-
tejšieho prípadu, aký kedy riešil. Sebe vlastným neodolateľným
spôsobom sa snaží nájsť diamantový prsteň nevyčísliteľnej hod-
noty ukradnutý zavraždenému svetoznámemu futbalovému
trénerovi. Nezdolateľný inšpektor Clouseau a jeho pomocník
francúzsky policajt Gilbert Ponton vedú vyšetrovanie tohto
mediálne ostro sledovaného zločinu neuveriteľným a fascinujú-
cim spôsobom. Nikdy nestrácajú elán, ťah na bránku a schop-
nosť pokaziť nepokazitelné.

Výpoveď o nezmyselnosti násilia
MNÍCHOV (USA 2005)
Réžia: Steven Spielberg, Hrajú: Eric Bana, Daniel Craig, Ge-

offrey Rush 
Najnovší filmový počin významnej osobnosti súčasnej sveto-

vej kinematografie Stevena Spielberga nastoľuje vysoko aktuál-
ne otázky pomsty, jej zmyslu i ceny, ktorou sa za ňu platí. Hr-
dinami príbehu sú agenti izraelskej tajnej služby Mosad, kto-
rých úlohou je pomstiť sa Palestínčanom za teroristický útok
na izraelských športovcov počas mníchovských olympijských
hier v roku 1972. S rozvíjajúcim sa príbehom sa ale stále nali-
ehavejšie dostávajú do popredia pochybnosti a úvahy ústred-
ných hrdinov o tom, či sú vojakmi vo vojne alebo iba najatými
vrahmi, či bojujú skutočne z presvedčenia alebo len slepo plnia
rozkazy. Film nesúdi ani neponúka hotové riešenia, skôr núti k
zamysleniu. 

Filmový klub
Otec na služobnej ceste (Juhoslávia, 1985)

Réžia: Emir Kusturica , Hrajú: Moreno de Bartoli, Predgrag
Miki Manojlović

Dej filmu sa odohráva na začiatku päťdesiatych rokov, keď
Juhosláviu zachvátili politické čistky. Hlavným hrdinom tohto
silného príbehu je deväťročný Malik, ktorý po odchode otca do
pracovného tábora, „na služobnú cestu”, intenzívne prežíva
stratu stáleho a bezpečného domova. Jeho frustrácie sa začnú
prejavovať námesačníctvom. Film bol nominovaný na Oscara
a Zlatý glóbus. 

Pútavý príbeh pre deti
Zathura: vesmírne dobrodružstvo (USA 2005)
Réžia: Jan Favreau, Hrajú: Jonah Bobo, Dax Shepard, Tim

Robbins 
Hlavnými hrdinami napínavého príbehu o výlete do kozmic-

kých diaľav sú dvaja bratia, ktorí na zaprášenej povale náho-
dou objavia dávno zabudnutú spoločenskú hru Zathura. Keď
rozohrajú prvú partiu, začnú sa diať podivné veci. Celý dom v
ktorom žijú sa razom ocitne v hlbinách kozmu. Aby sa vrátili
späť, musia chlapci dohrať nebezpečnú a riskantnú hru až do
konca. Film zaujme aj tých skôr narodených predovšetkým
skvelou výpravou a zvláštnymi efektmi. 

DNI MAĎARSKÝCH FILMOV
Szőke kóla (2005)
Akčná komédia režiséra Ákosa Barnóczkyho o úspešnom pod-

nikateľovi, ktorý počas jednej minúty stráca majetok i krásnu
priateľku. V snahe získať ich späť musí čeliť nielen zlodejom,
ale i predsudkom. V hlavných úlohách sa predstavia Endre Be-
leznay a Péter Majoros.

Állítsátok meg Terézanyut! (2004)
Romantická komédia v réžii Pétera Bergendyho o navonok

šťastnej a atraktívnej mladej dáme, ktorá však napriek žičlivos-
ti osudu stále hľadá tú pravú lásku a svoje vlastné miesto vo
svete. V hlavnej úlohe uvidíme Gabriellu Hámori.

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

Marcové filmové hity v kine DANUBIUS, alebo čo by ste mali určite vidieť
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Városi múzeum – Mestské múzeum
A városi múzeum értesíti a tisztelt látogatókat, hogy a 155 éves
a párkányi vasút c. kiállítás a nagy érdeklődésre való tekintettel

2006. március 17-ig tekinthető meg.
Mestské múzeum oznamuje váženým návštevníkom, že

vzhľadom na veľký záujem, výstava 155 rokov štúrovskej
železnice potrvá do 17. marca 2006.

Városi galéria – Mestská galéria
A Párkányi Művelődési Központ, a Radics Béla RB Emléktársaság,

a Tűzkerék Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a 
Radics Béla emlékkiállítás

megnyitójára 2006. március 17-én (pénteken) 17.00 órai kezdet-
tel a párkányi Városi Művelődési Központba.

A kiállítást megnyitja: Som Lajos. A belépés díjtalan.
A megnyitó után 18.00 órai kezdettel TŰZKERÉK koncert

Városi Művelődési Központ – 
Mestské kultúrne stredisko 

Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt,
aki szereti az operettet 

2006. március 18-án (szombat) – 18.00 órakor a Révkomáromi
Teátrum Színházi Polgári Társulás előadására, amely 

Huszka Jenő – Martos Ferenc: GÜL BABA
c. operettjét mutatja be három felvonásban. 

Miért éppen a Gül Baba?
Huszka-Martos operettje gyermekkorom meghatározó színházi élmé-

nye. Alig akadt Szlovákiában magyar színjátszó együttes, mely az elmúlt
század ötvenes éveiben ne játszotta volna. A vidéki színpadok megteltek
papír-rózsákkal és Gábor diák átszellemülten énekelte: „Ott túl a rá-
cson...”. Sok helyen a közönség a szereplőkkel együtt énekelt, sírt, neve-
tett. Díszleteinkkel, jelmezeinkkel, s az egész előadással azt a kort sze-
retnénk felidézni, amikor még nem volt forgószínpad, zsinórpadlás, kor-
szerű hang- és fénytechnika – csak a színész, a közönség, az együtt-ének-
lés és persze a lelkesedés! Szeretnénk, ha az idősebb nemzedék egy kicsit
„nosztalgiázna”, visszaemlékezne fiatalságának színházi élményeire, az
örömre, amivel ezeket a darabokat elkészítették és játszották. A fiatalok-
nak pedig bemutatni, mi is az a Gül Baba, amiről már annyit hallottak!
És mert vidéki kultúrházaink ma sem a legjobban felszereltek, marad a
színész, a közönség – és persze a lelkesedés! Ez éltesse Önöket és ben-
nünket is! Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok!

Dráfi Mátyás

A Jövő 2000 Alapítvány az idei évben is jogosult a jöve-
delemadó 2%-ának fogadására. Alapítványunk az Ister-
Granum Eurorégió szlovákiai pályázati szervezete. Célunk
a testvérkapcsolatok építése és a regionális érdekek segítése.
Lehetőségeinkhez mérten továbbra is szeretnénk az állami,
civil és magán-szféra – közötti együttműködést elősegíteni,
ezért kérjük az Önök 2%-át. Ha az Önök elképzelései nem
találkoznak a mi céljainkkal, az alábbiakban tájékoztatunk
régiónk azon bejegyzett szervezeteiről, amelyek szintén jo-
gosultak a 2% fogadására. Ha ezen szervezetek mellett dön-
tenek, biztosak lehetnek abban, hogy az adójuk 2%-a térsé-
günkben marad.

Segítségüket és támogatásukat köszönjük!
Góra Sarolta

pályázati munkatárs

Nadácia Budúcnosť 2000 je oprávnenou organizáciou na
prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov. Naša na-
dácia je podpornou nadáciou Euroregiónu Ister-Granum.
Cieľom našej organizácie je budovanie družobných stykov
a podpora riešenia regionálnych záujmov.

Podľa našich možností i naďalej chceme zvyšovať úroveň
spolupráce medzi štátnymi, mimovládnymi a súkromnými
sektormi, preto prosíme Vaše 2%.

Ak by sa vaše ciele nestretli s našimi, nájdete nižšie aj zoz-
nam ostatných organizácií z regiónu, ktoré sú oprávnené na
prijímanie 2% z dane v roku 2006. Ak sa teda rozhodnete
pre tieto organizácie, môžete si byť istý, že Vaše 2% určite
zostanú v našom regióne.

Za podporu Vám ďakujeme!
Sarolta Górová, projektová manažérka 

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tisztelettel kérjük Önt, kedves családját, ismerőseit, hogy támogas-

sák a Párkányi Szent Imre Magyar Nevelési Nyelvű Egyházi Óvoda mű-
ködését „A Gyermekekért” pénzalapon keresztül, adójuk két százaléká-
nak átutalásával az adóhivatalon keresztül. 

A nyilatkozat kitöltéséhez szükséges nyomtatvány óvodánkban is be-
szerezhető.

A Szent Imre Egyházi Óvoda Párkányban a Družstevný rad – Szövet-
kezeti sor 22 szám alatti emeletes épület egyszintes „C” pavilonjában
található. Telefon: 036/7511433.

A Szent Imre Egyházi Óvoda 2005-ben ünnepelte megalakulásának
tizedik évfordulóját, mint Szlovákia első egyházi óvodája. 

Óvodánkban az alábbi lehetőségeket és tevékenységeket biztosítjuk:
– A keresztény értékek ápolása
– az újonnan beíratott gyermekek részére az első év díjtalan!
– a további évek tandíja a mi óvodánkon a legalacsonyabb!
– az egyházi óvodánkból elballagó gyermekek tanszercsomagot

kapnak ajándékba 
– ingyenes angol nyelvoktatás
– dramaturgiai nevelés – népmesék színpadi feldolgozása, a gyer-

mekszínjátszás és bábozás alapjainak elsajátítása
– személyiségfejlesztő tevékenységek
– interaktív programok, naponta kreativitást fejlesztő manuális te-

vékenységek az iskolára való felkészítés érdekében
– színvonalas kultúrműsorok szervezése
– népi játszóház – programok szervezése szülőknek és gyermekek-

nek
– szülő – gyermekbál rendezése
– egy teljes hétig tartó gyermeknap változatos programokkal, sze-

mélyre szóló édességcsomaggal
– sportrendezvények, ingyenes kirándulások szervezése

Pre deti n. f. – A Gyermekekért
Jogi formája: neinvestičný fond

Cím: Petőfiho 24, 943 01 Štúrovo
IČO: 35606401

Számlaszám: 0034740074/0900
Támogatását tisztelettel köszönjük: 

Vízi Katalin, az egyházi óvoda igazgatója, „A Gyermekekért” alapítója
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Vaša novootvorená predajňa!
- čistiace prostriedky (na riad, podlahu, pracie prostriedky, vedrá,

mopy)

- kancelárske potreby (šanony, obálky, písacie potreby, papier)

- hygienický papier (obrúsky, toal. papier, vreckovky, atď.)

- priemyselný papier (utierky ZZ, TP Jumbo, ZÁSOBNÍKY)

- obalovací materiál (sáčky, tašky, alobal, lepiace pásky)

- plastový riad (jednorazové poháre, taniere, atď.)

- detské plienky, dámske vložky

Diskontné ceny!

Firmám a organizáciám možný vývoz zdarma!

Az Önök újonnan nyílt boltja!
- tisztítószerek (mosogató- és mosószerek, kannák, moppok)

- irodaszerek (mappák, borítékok, írószerek, papír)

- higiéniai papírok (szalvéta, toalett papír, zsebkendő, stb.)

- ipari papírok (ZZ törlők, TP Jumbo, ADAGOLÓK)

- csomagoló anyagok (zacskók, táskák, csomagolópapír,

ragasztószalagok)

- egyszer használatos eszközök (poharak, tányérok, stb.)

- pelenkák, tisztasági betétek

Diszkont árak!

Cégeknek árukiszállítás megegyezés alapján

Lipová 8, Štúrovo, za 12-poschodiakmi pri Dunaji

Hársfa utca 8, Párkány, A Duna-parti tizenkettesek mögött

Tel.: 0905/557 128

Právna forma: Obchodné meno: ICO: Sídlo: Obec: PSC:

Obcianske združenie Telovýchovná jednota DUNAJ 34000381 Ostrihomská cesta 6 Štúrovo 94301

Obcianske združenie Kultúrne združenie Štúrovo a okolie „Párkány és Vidéke Kulturális Társulás” 34007814 Adyho 1 Štúrovo 94301

Obcianske združenie Rodicovské združenie pri Základnej škole 17319617 Adyho ulica 6 Štúrovo 94301

Neinvesticný fond Pre deti n. f. 35606401 Petofiho 24 Štúrovo 94301

Obcianske združenie Rodicovské združenie pri Gymnáziu Štúrovo 17319617 Adyho 7 Štúrovo 94301

Obcianske združenie Obcianske združenie Pre naše deti pre našu školu 37853341 Adyho 9 Štúrovo 94301

Obcianske združenie Oblastný výbor CSEMADOK Nové Zámky 00419605 Želiarsky svah 12 Štúrovo 94301

Obcianske združenie Združenie madarských rodicov na Slovensku Gymnázium – Štúrovo 35626356 Adyho 7 Štúrovo 94301

Obcianske združenie Združenie na pomoc ludom s mentálnym postihnutím v Štúrove 31195016 Sobieskeho 10 Štúrovo 94301

Obcianske združenie Rodicovské združenie pri Združenej strednej škole 17319617 Svätého Štefana 81 Štúrovo 94303

Obcianske združenie Humanitné združenie „Ludské srdce” 34013369 Lipová 4 Štúrovo 94301

Obcianske združenie Združenie madarských rodicov na Slovensku Súkromná obchodná akadémia Štúrovo 35626356 Sv. Štefana 36 Štúrovo 94301

Obcianske združenie LIMES – ANAVUM regionálne a kultúrne združenie LIMES – ANAVUM Regionális
Kultúrális Társulás

36111988 Želiarsky svah 12 Nána 94360

Obcianske združenie Združenie madarských rodicov na Slovensku Základná škola 1 – 4. rocník s
vyucovacím jazykom madarským – Nána

35626356 Školská 39 Nána 94360

Obcianske združenie Pre úsmev našich detí, Gyermekeink mosolyáért – Polgári társulás, Civic association
For the smeil of our kids

37962426 Školská ulica 39 Nána 94360

Obcianske združenie Csemadok Základná organizácia Bruty 36111902 Bruty Bruty 94355
Obcianske združenie Združenie madarských rodicov na Slovensku pri Základnej škole s vyucovacím

jazykom madarským – Gbelce
35626356 Stampayho 229 Gbelce 94342

Obcianske združenie Športovo strelecký klub Obid 37965492 Köblöšská 14 Obid 94304
Obcianske združenie Ipelské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság 36111996 Salka 435 Salka 94361
Nadácia Nadácia Budúcnost Svodína 36113646 Svodín 1117 Svodín 94354
Obcianske združenie Telovýchovná jednota AC Mužla 37967738 Obecný úrad Mužla Mužla 94352
Obcianske združenie Združenie madarských rodicov na Slovensku – Základná škola Jánosa Endrodyho a

materská škola v Mužle
35626356 Mužla 491 Mužla 94352

Nadácia Nadácia Budúcnost 2000 31197582 Mužla 711 Mužla 94352

Civilné organizácie regiónu oprávnené na prijímanie 2% dane
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Minden szerdán és pénteken 10.00-13.00, 14.00-17.00.

Vörösmarty u. 4 (csengő a hátsó bejáratnál)

Tel: 7510951, 0907/263350

TTTTAAAAXXXXIIII

Q U I C K NNOONN  SSTTOOPP

0000 9999 0000 8888     7777 5555 9999     1111 6666 6666

Kamenárstvo – Szemők

Vyhotovenie pomníkov z prírodného a umelého

kameňa vo veľkom výbere. 

Zabezpečenie kompletných kamenárskych prác.

Sírkövek készítése termés- és műkőből nagy

választékban. 

Teljes sírköves munkák biztosítása.

Informácie: Ing. Ondrej Szemők, Belá 83. Tel.:0905/436 253.

Kancelária – iroda: Štúrovo, Nánanská 6 

Možnosť platby na splátky. Részletfizetés is lehetséges.

POČÍTAČOVÉ KURZY
Ak sa chcete naučiť pracovať v programoch Word,

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

naliť, alebo potrebujete pomoc s prípravou na testy

ECDL, zavolajte v pracovných dňoch medzi 8.00 a

16.00 na 0904 990 383 – Ing. Mária Szvityelová

Személyszállítás 

mikrobusszal – 8 főig.

Repterek akciós áron!

Letiská za akciové ceny!

Folyamatosan akciós áron!
Modely Shimano 2006 modellek 

–10-20%
Stále za akciové ceny!

ÚJ! – NOVÉ!
Kompletná výbava pre muškárenie
Komplett kínálat legyezőhorgászoknak

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

kozmetikumok nagy választékban

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

Rybárske, chovateľské

a umelecko-remeselnícke potreby

Horgász, kisállattenyésztő
és kreatív-kézműves kellékek

Hlavná 50, Štúrovo, Fő utca 50, Párkány

TWISTER
Tel/Fax: 00-36-7523143, 0911-880 858, 

0908-759 854

– 3 a 6-komorové profily – za rovnakú cenu!

– parapety – vonkajšie, vnútorné

– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere

– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých

okien zdarma

ŽALÚZIE za 1,– Sk

– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!

– külső és belső ablakpárkányok

– szúnyoghálók, harmonikaajtók

– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

REDŐNYÖK – 1,– Sk
Széchenyiho 10, Štúrovo

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

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Február 15-től várja Önt az újonnan megnyílt AVON-centrum!

Ahol ajándék + ingyenes tanácsadás + nyereményjáték vár Önre! 
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Prijmeme

vyučenú

kuchárku

INTERNET-BAR

KORMOŠ

0905/513 732
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NADŠTANDARDNÉ

PLASTOVÉ A DREVENÉ EUROOKNÁ

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

Výroba pracovných odevov a 
zabezpečenie pracovnej obuvy

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

Pondelok – Piatok 7.30 – 16.00 

FIRMA TESZÁR

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

Tel: 036 753 4180, 0905 388 663

Z našej ponuky: 

- 3-izbový byt prerobený s balkónom + záhrada 1.100.000.- Sk

- 2-izbový byt v dobrom stave 850.000.- Sk

- RD v Štúrove (ul. Jesenského), na pozemku garáž, letná kuchyňa,

hospodárska budova 3.500.000.- Sk

- Záhrada 850 m2 v Štúrove, na poz. 240 koreňov viniča, sklad na

náradie (350 m2 sa môže používať podľa potreby) 60.000.- Sk

- Zariadený bufet na škvárovom ihrisku v autokempingu 70.000.- Sk

Nájom:

- Dvojizbový byt, zariadený 7500.- Sk/mes.

- Dvojizbový byt, nezariadený 7000.- Sk/mes.

- Jedna izba pre jednu osoby 2500.- Sk/mes.

• Eladó Párkányban magántulajdonban lévő 3-szobás 85 m2 teljesen
felújított kétbalkonos földszinti lakás. (Akár albérlővel is – 4500 Sk/hó
fizet). Ár: 1.400.000 Sk. Tel: 00421 907 862 773

• Hétvégi ház eladó Kövesden a Garam parton. 0907/223 047

• Eladó 3-szobás családi ház Nagyölveden. 035/771 3583

• Predám trojizbový rodinný dom vo Veľkých Ludinciach. 035/771 3583

• Predám hostinec v Chľabe – budova s pozemkom – v OV. Možnosť
okamžitého prevádzkovania. Tel.: 036/7573 166

• Eladó bordó antik magasfényű 3,5 m ebédlőbútor jó állapotban. Ár:
5.000 Sk Tel.: 0907/173 119

• Emeletes ágy eladó. 0905/241 119

• Elajándékozom fiatal házőrző kutyámat. 0905/241 119

• Kúpim garáž na Športovej ulici, najlepšie pri Gymnáziu alebo pri Góle.
Tel.: 0903/492 005

• Predám rodinný dom v Chľabe 2+1 komplet zariadený. Cena dohodou.
Tel.: 0908/649 880

• Elcserélem (vagy eladom) Nánai úti 2-szobás lakásomat (64 m2) az öreg
lakótelepen lévő lakással. Tel.: 752 2236 (18.00-tól).

• Eladó búza 1 q=350 Sk a Kozmonaut u. 54 alatt. Tel.: 752 4303

• Kisegítő/idénymunkát és német korrepetációt vállalok nyárra
Párkányban ill. Esztergomban 0915/235 376. polli-e@freemail.hu

• Nemzetközi fuvarozásban jártas tehergépkocsivezetőket keresünk
esztergomi székhelyű telephelyre C,E jogosítvánnyal. Érdeklődni
munkaidőben, hétköznap: 0036 30 9005051

• Eladó 3-szobás bebútorozott családi ház 16-áras telekkel Búcson.
Fürdőszoba, WC, éléskamra, ny8ri konyha. További információ a
0905/664 673 számon.

• Predám 3-izbový rodinný dom v Búči. záhrada 16 árov, kúpelňa, WC,
letná kuchyňa, komora. Informácie na tel.č. 0905/664 673.

– SCHÜCO (5 komorový systém)
– kompletný servis (montáž, demontáž, murárske práce 

a odvoz starých okien)
– parapety
– sklo k-1,1 + Argon
– žalúzie, rolety, siete proti hmyzu
– garážové brány (HÖRMANN)
– vstavané skrine s posuvnými

dverami na mieru

Poľské okná neopravujeme!

Objednávky a informácie: GAMEX-Štúrovo

Infotel.: 036/ 75 10 950, mob.: 0908 389 990
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Hlavná 43

Fő utca 43

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

• Prístup k takmer 150 TV a rádiostaniciam s vynikajúcou kvalitou:

Motors-TV, n-tv, VIVA TV Germany, TW1, ORF Sport, RTL, PRO7,

VIVA, MTV, SAT1, DELUXE, DSF, EUROSPORT, CNN,

NICKELODEON, N-TV, DUNA TV, CNBS, ORF, TV SHOP BBC,

POP2, EURONEWS, IKIA, VOX, ...

• Podporuje služby Infocast mail, slovenské a české menu, EPG,

Teletext, Goto XX, 2xScart, 3xCinch, SPDIF, RF modulátor

• USB 2.0 pre nahrávanie FTA programov do PC

• 80 cm parabola

• Zabudovaný dekóder CRYPTOWORKS – Možnosť dokúpenia kariet:

– CZECHLINK SMART CARD: ČT1, ČT2, Prima TV, Stanice O,

Galaxie Sport, Čro1 rádiožurnál, Čro2 Praha, Čro3 Vltava,...

– SLOVAKLINK SMART CARD: Markíza, STV1, STV2,Funrádio,

Twist, Okey, Sro1, Sro2, Sro3

• Zadarmo predplatné na kódované programy FULL X a TV 1,2,3 do

roku 2010

SSüütteemméénnyyeekk  ––  hháázzii  íízzeekk
KKáávvéékküüllöönnlleeggeessssééggeekk

FFoorrrróó  ccssookkoollááddéé
TToorrttaarreennddeellééss  ––  tteelleeffoonnoonn  iiss

ZZáákkuusskkyy  ppoo  ddoommáácckkyy
KKáávvoovvéé  ššppeecciiaalliittyy
HHoorrúúccaa  ččookkoollááddaa

TToorrttyy  nnaa  oobbjjeeddnnáávvkkyy  ––  aajj  tteelleeffoonniicckkyy

CCuukkrráárreeňň  VVVVeeee nnnnuuuu ssss     ccuukkrráásszzddaa
SSoobbiieesskkeehhoo  1100  ((aazz  öörreegg  ffüürrddőő  mmeelllleetttt))

TTeell::  00990077//773388  332244

OOttvvoorreennéé::  PPoo--SSoo::  88,,0000  ––  1199,,0000
NNee::  99,,0000  ––  1199,,0000

Ha nincs kábel, itt a digitális vevőegység!

Keď nie je kábel, prichádza digitálny satelit!

MMMMáááárrrrcccciiiiuuuussssiiii     aaaajjjjáááánnnnllllaaaattttuuuunnnnkkkk::::

Digitális fényképek kidolgozása akciós

áron – március folyamán

9x13 cm foto 3333,,,,99990000
100 darab felett csupán 2222,,,,99990000

6x9 cm foto 2222,,,,55550000
(utóbbi képméretet mobiltelefonokkal készített

képeknél ajánljuk)

– indexprint ingyen
– 24 órán belül

– kiváló minőségben

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

FOTO FLIPP FOTO
Express

AB DSR-510SKY 
satelitný prijímač

6290,– Sk



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

Bodrík gran. 10 kg (+ Mancs szalámi 500 gr GRATIS!) 195,-
Brasa Chunks konz. 1240 gr 42,-
Mancs szal. 1 kg 29,50
Sušené mäso – Szárított hús 5 kg 90,-
Star Pro Original gran. 22,7 kg 1199,-
Star Pro Lamb&Rice (bárányhúsos) 18,2 kg 1200,-
Star Pro Puppy 18,2 kg 1099,-
ANF Canin Chicken&Rice 15 kg 1413,-
ANF Canin Puppy 28 15 kg 1499,-
Darling-Cica (Halas) 1 kg 62,-
Star Pro Feline 1 kg 68,-

NNOOVVIINNKKAA!!   ––   ÚÚJJDDOONNSSÁÁGG!!
Kozmetické a hygienické prípravky pre zvieratá

Kozmetikumok és egészségügyi készítmények állatoknak

Americké kŕmivá pre psov, mačky a fretky!
Amerikai tápok kutyának, macskának és vadászgörénynek!
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Naše

výkupne Vás

okrem Štúrova

čakajú na nasledov-

ných miestach:

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

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

NNoovvéé  ZZáámmkkyy,,  VViinniiččnnáá  1177, Tel.: 0903/818-601

PP LLAATTÍÍMMEE VV HHOOTTOOVVOOSSTTII!!!! !!

VVÝÝKKUUPP  DDRRUUHHOOTTNNÝÝCCHH  SSUURROOVVÍÍNN  ––  ZZEELLKKOOVV

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

Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

Vykupujeme:
meď 100–140 Sk

hliník 30–65 Sk

nerez 25–38 Sk

oceľový šrot

mosadz 50–90 Sk

bronz 80–120 Sk

COCHER ELEKTRO

Na území bývalého Mliekospol-u – A volt tejgyár udvarában

TTeell ::   00991155//003388445566,,   aaggrroommiixx@@ppoosstt ..sskk

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

wwwwww..aagg rroommii xx -- ssaa ss .. ss kk

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

Podľa
burzových cien

Nálunk a minőség számít, nem a mennyiség!

U nás je kvalita dôležitejšia, ako množstvo!

• Aktívny TFT displej 65536 farieb

• Fotoaparát so samospúšťou

• Posielanie a príjem elektronickej pošty,

správ MMS a SMS

• Dátové prenosy GPRS, EDGE a HSCSD

• Kontakty, kalendár

• Nastaviteťné svetelné efekty pre

jednotlivé funkcie telefónu

• v piatich farbách

• Aktív TFT kijelző 65536 színnel

• Fényképezőgép önkioldóval

• Elektronikus levelek, MMS a SMS

üzenetek fogadása 

• GPRS, EDGE a HSCSD adatátvitel

• Címek, naptár

• Beállítható fényeffektusok az egyes

funkciókhoz

• ötféle színben

NOKIA 3220
Aj na splátky! – Részletre is!

5.690.- Sk 

vč. DPH

Príklad: Akontácia 10% – 569.-

Splátky: 12 x 530.-

Példa: Előleg 10% – 569.-

Törlesztés: 12 x 530.-

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191


