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XII. Gyurcsó István Emléknap
Garamkövesd április 21-én egész napos
rendezvénysorozattal emlékeztek meg
Gyurcsó István költőről és a község másik
neves szülöttjéről, Hubik István műfordítóról. Garamkövesd központjában, az 1984ben, Dunaszerdahelyen elhunyt költő és
kultúraszervező mellszobránál többek között a család, a Gyurcsó István Alapítvány
kuratóriuma, a Magyar Köztársaság pozsonyi konzulátusa, az Irodalmi Szemle és a
Madách Posonium küldöttsége, a Csemadok országos, járási és helyi tisztviselői, a
Párkányi Gimnázium, valamint a
garamkövesdi önkormányzat is elhelyezte a
tisztelet és az emlékezés koszorúit. Dobos
László író ünnepi beszédében felidézte a
szlovákiai magyar irodalom háború utáni
helyzetét, megjegyezve: annak ellenére,
hogy esztétikai szempontból a sematizmus
és a dogmatizmus évei voltak ezek, s az induló nemzedékek egyfajta plebejus indulattal és naiv felszabadultság érzéssel léptek a
líra porondjára, mégis ennek az időszaknak
köszönhetjük Dénes György, Veres János,
Bábi Tibor, Gály Olga jelentkezését, majd
1955-ben Gyurcsó Istvánét, aztán Tőzsér
Árpádét, Csontos Vilmosét. Csak Fábry
Zoltán: Kevesebb verset, több költészetet
című eszméltető írása után fordult igazán a
szlovákiai magyar irodalom a minőség irányába.

A koszorúzás után a megjelentek Hubik
István szerkesztő, jogász, műfordító emléktáblájánál tisztelegtek, ahol a család nevében Hubik István fia is lerótta kegyeletét. A
késő délutáni órákban, a kultúrházban adták át a dunaszerdahelyi Gyurcsó István
Alapítvány díját – az évente odaítélt pénzjutalomban egy-egy tehetséges helyi diák, fiatal részesül. Idén Gyurkovics Gábor kosárfonó kapta a díjat, aki tanulmányaira fordítja azt. Huszár László, a kuratórium titkára
Gyurcsó Istvánt méltatva kiemelte a költő
közéleti szerepvállalását is, megállapítva:
szervezői tehetsége, személyes, emberi hozzáállása nélkül többek között a Szőttes és a
Szlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara sem jöhetett volna létre.

Tőzsér Árpád, Szigeti László,
Fónod Zoltán és Dobos László

A Gyurcsó Emléknapon szavalóversenyt
is rendeztek, ahol szlovákiai magyar költők
műveit hallhatta a közönség. Idén Barna
Gergely, valamint Fazekas Réka, a Párkányi
Gimnázium diákjai, illetve Mód Gergely
esztergomi ferences gimnazista bizonyultak
a legjobbaknak. A helyi óvodások a koszorúzáskor Gyurcsó István gyermekverseiből
is ízelítőt adtak. Délután M. Nagy László
fotóriporter „Életút” című tárlatát nyitották
meg, továbbá Kürthy Lajos előadóművész,
Bodonyi András és Köpöncei Csilla verseszenés összeállítása, valamint a párkányi Szivárvány Kórus fellépése tarkította a programot. Mokos Attila színész Dobos Lászlótól
olvasott fel. Bodonyi Andrásék megzenésített Tőzsér Árpád-versekkel is üdvözölték a
Szigeti Lászlóval érkező költőt, akik Fónod
Zoltán és Dobos László társaságában vettek
részt egy kerekasztal-beszélgetésen.
Főképp ez utóbbi kapcsán jegyezzük
meg: a jövőben nem ártana az irodalmi beszélgetéseket felkészülten, frissen, érdekesen vezetni, a programokat pedig nem afféle koszorúzási toldalékként, időkitöltő garnírungként tálalni. Mert bármilyen nemes
is a szándék, s bármiféle objektív nehézség
is adódik a szervezők részéről, az eredmény
méltatlan és lehangoló.
-buch- (Új Szó, 2006. április 24.)
Foto: Petrik Zsolt

Dejcző bácsi békebeli története
Az eset a harmincas években történt. Párkányban akkor két vaskereskedés volt. Az
egyik Dr. Schiller Lipóté, a Fő utca jobb oldalának közepe táján. A másik pedig vele szemben, a Templom-köztől kicsit lejjebb a Kövesházban. Ez az üzlet a Kohné volt. Dejcző bácsi
Schillernél volt abban az időben segéd. Az
egyik kora őszi napon beállított hozzájuk egy
kövesdi parasztember, aki kalapácsot akart
venni. Mutattak neki legalább öt félét, de
egyik sem tetszett neki igazán. A főnök – magas, szép szál intelligens ember, akinek hitvallása volt, hogy egy vevőt sem szabad csak úgy,
vásárlás nélkül elengedni az üzletből – odajött
ROLETY

SIEŤKY PROTI HMYZU

és faggatni kezdte a kövesdi kuncsaftot, hogy
milyen kalapácsot is szeretne. Mire az elmondta, hogy a héten vett a szomszédja egy nagyon
ügyes kis kalapácsot és mutogatta, hogyan is
nézett ki a jófajta szerszám. Schiller azonnal
észbe kapott és odaszólt hozzám:
– Maga azt nem tudja, hogy ezek a kalapácsok a hátsó raktár jobb oldalán, a legfelső polcon vannak.
– Hozzon egy darabot belőle!
Ez azt jelentette, hogy menjek ki az utcára, s
kérjek meg egy ismerőst, hogy vegyen a Kohnnál egy ilyen kalapácsot. Kiszaladtam, s hamarosan hoztam is a szerszámot.

– Hát pont ilyenre gondoltam. – mondta a
kövesdi atyafi, mikor meglátta. Ilyet vett a
szomszéd is.
– Hát a szomszéd mennyiért vette? – kérdezte a főnök.
– Azt mondta, hogy hét koronáért.
– Nálunk ez csak öt korona - mondta Schiller az igazi üzletember hangsúlyával.
Hogy mit mondott az atyafi otthon a szomszédjának, nem tudjuk, de valószínűleg eldicsekedhetett, hogy:
– Látod, szomszéd, én a Schillernél csak
ötért vettem.

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

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne
látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY,
TESNENIE OKIEN A DVERÍ, SIEŤKY PROTI HMYZU,
MAĽOVANIE bytov, natieranie okien a dverí
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Obnoví sa hlavné námestie Ostrihomu
Aktuálny program ostrihomskej samosprávy bol prijatý
v roku 2002. V roku 2006 sa uskutočnia niektoré podstatné časti tohto programu. Tohtoročný rozpočet mesta obsahuje deväť náročnejších investícií. 618 miliónov získalo
Ostrihom na rekonštrukciu Széchenyiho námestia, popritom vyčlenilo viac ako 340 miliónov z vlastných zdrojov
na túto prestavbu. Integrovaná rekonštrukcia centra mesta
zapadá do tej koncepcie, ktorej cieľom je vytvorenie jednotného a upraveného a turisticky príťažlivého vzhľadu
mesta. Podľa predstáv sa tým zvyšuje aj kapitálová príťažlivosť mesta, a jeho príťažlivosť z hľadiska cestovného ruchu. Vplyvom následných investícií sa vytvárajú nové pracovné príležitosti. Realizácia sa začne rozbúraním dlažby
Széchenyiho námestia, potom sa pristúpi k rekonštrukciou
inžinierskych sietí. Námestie dostane novú ozdobnú dlažbu, a prerobia sa trávnaté plochy okolo súsošia Svätej trojice. Budú osadené nové sochy, a to Márie Terézie a veľkokniežaťa Gejzu. K harmonickému vzhľadu prispejú aj samosprávou projektované tabule, ojedinelé lavičky, smetné
nádoby, obrubník okolo výsadieb, stromy, kríky, kvety.
Námestie bude sprístupnené rodinám s deťmi, a bude mať
bezbariérový prístup. Novovybudované mestské centrum
vydláždené okrasnou dlažbou, lemované reštauračnými te-

rasami bude príťažlivé nielen pre návštevníkov prichádzajúcich z hradu. Jednotná tvárnosť časti mesta prispeje
k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov a k rozprúdeniu kultúrneho života tým, že sa tu budú môcť uskutočniť rôzne
podujatia, pouličné zábavy, bude to priestor vhodný na oddych a relaxáciu.
V severnom Kanonickom rade bude pokračovať prestavba
školských priestorov, začne sa rekonštrukcia bývalej Balassiho školy, uskutoční sa zásobovanie krasovou vodou.
Umožní sa rekonštrukcia Kúpeľného hotela, zavedenie elektronickej formy verejnej správy, bude pokračovať rekonštrukcia a výstavba ciest, ako aj Bánomský prienik. Na tieto schválené investície použije mesto najmä finančné zdroje získané z rôznych grantov a z predaja nehnuteľností. Nedokončenou dopravnou tepnou mesta je Bánomský prienik.
Kritický úsek pred múzeom Dunaj je dôkazom toho, že
v tejto investícii je potrebné pokračovať. Rekonštrukciu Na
obnovenie Kúpeľného hotela už mnohé roky nalieha mesto.
V roku 2006 tu bude preinvestovaných takmer 200 miliónov forintov. Rekonštrukciou niekdajšieho župného domu
sa sleduje cieľ revitalizácie ďalších historických pamiatok.
(podľa Esztergom és Vidéke)
(Preklad: Ági)

Bude aj priestorom pre slovensko-maďarskú spoluprácu

Veľký seminár ožije ako
vysokoškolské a výskumné centrum
Budovou s patinou maďarského staviteľstva na Hradnom vrchu je objekt Veľkého seminára, ktorý mal pohnutý osud v uplynulých desaťročiach. Postavili ju pred 150
rokmi, stavbu odštartoval arcibiskup Alexander Rudnay,
a vysvätil ho v roku 1865 arcibiskup Ján Scitovszky. Budovu navrhol známy architekt Hild József, a postavili ju
za dohľadu Gusztáva Feiglera v novorománskom štýle.
V cirkevnom seminári, presídleného z Trnavy sa ročne
vzdelávalo 200-300 kňazov zo všetkých žúp Uhorska až
do roku 1949, t.j. do doby poštátnenia. Komunistický režim tam v počiatkoch zriadil vojenský výchovný ústav,
a po revolúcii v roku 1956 sa tam usídlila sovietska vojenská nemocnica.
Významným dátumom v histórii budovy je 18. január
1990, kedy maďarská vláda prevzala budovu, a predisponovala ju pôvodnému majiteľovi, cirkvi. Katolícka cirkev
previedla rekonštrukciu budovy a strechy za viac ako pol
miliardy forintov. Ďalším zvratom v novodobej histórii
seminára bol rok 2003. Kardinál Erdő Péter sa rozhodol
vrátiť budovu vysokoškolskému vzdelávaniu a kultúre.
Pripravili sa plány rekonštrukcie, vysokoškolské konzorcium na čele s ostrihomským seminárom pripravilo súťažné podklady. Na vybudovanie podmienok infraštruktúry
získali 680 miliónov, na podporu rozvoja vzdelávania
124 miliónov. Samozrejme k tomu musela cirkev zabezpečiť aj vlastné prostriedky. Dva roky prebieha výstavba,
a podľa plánov na jeseň 2006 sa tu môže začať vyučovanie.
Pomocou týchto grantov dôjde k významnému rozvoju
vzdelávania, vedy a kultúry, čo bude slúžiť aj budúcemu
rozvoju Ostrihomu, Euroregiónu Ister-Granum, ba dokonca aj rozvoju celej stredo-európskej oblasti. Okrem
Cirkevného semináru v Ostrihome, ktorý zastrešuje všetky zariadenia čakajúce na umiestnenie vo Veľkom seminári, tu bude umiestnená časť Rímsko-katolíckej pedagogic-

kej vysokej školy Vitéza Jánosa a Výskumnú skupinu západoslovanskej kultúrny Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya. Cirkevný seminár uzavrel dohodu s Katolíckou
univerzitou v Ružomberku o zriadení externej sekcie
v Ostrihome, ktorá bude môcť v obnovenej budove uvítať
maďarských seminaristov zo Slovenska.
V susedstve baziliky, na strane námestia Svätého Štefana už dlhé roky zakrývali oplotením zničenú budovy Veľkého seminára, ktorá je evidovaná aj v zoznamoch svetového dedičstva. V budove o rozlohe takmer desaťtisíc
štvorcových metrov sa končia rekonštrukčné práce. Nájdu
tu svoj domov také cirkevné inštitúcie, ktoré už historicky spĺňali významnú úlohu nielen v Ostrihome, ale v celej Karpatskej kotline. Spomínané ustanovizne zaradia
Ostrihom do európskej siete vysokoškolského vzdelávania
a výskumu. Do Veľkého seminára sa presťahuje aj Primaciálny archív, novodobá zbierka Kresťanského múzea, zároveň tu vznikne priestor pre uskutočnenie medzinárodných konferencií, a bude tu i pútnické centrum. Primaciálny archív je najväčšou cirkevnou zbierkou Maďarska.
Z hľadiska historických výskumov je tu jedinečný materiál, ktorý sa dostane do vhodných priestorov, kde budú
zabezpečené všetky podmienky pre výskum. Môžu sa tu
využiť vedomosti nahromadené počas 437 ročného pôsobenia cirkevného seminára, a onedlho môže byť otvorené
jedno z najmodernejších výchovných a výskumných centier strednej Európy.
(Podľa Esztergom és Vidéke)

O možnostiach slovensko-maďarskej spolupráce sa nedávno
rokovalo v Ostrihome na konferencii „Národy v nadnárodnej
Európe”, kde prednášali na tému také celebrity, ako Dr. Ján
Fígel, komisár EU pre vzdelávanie a kultúru, Dr. Erdő Péter,
kardinál, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a Vizi E.
Szilveszter, predsedat Maďarskej akadémie vied – red.
(Preklad: Ági)
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Német befektető Garamkövesden
Garamkövesden hamarosan egy műanyag-feldogozó
gépalkatrészeket gyártó üzem létesül a jelenlegi szennyvíztisztító közelében. A gyár működéséhez szükséges épületek terveit a párkányi Bréda László építész készíti, akinek
elmondása szerint a német cégnek Budapesten már van
egy termelő leányvállalata és elsősorban európai, afrikai és
ausztráliai piacokra szállítja termékeit. A magyar leányvállalat sok hazai és külföldi megrendelést kap, amelyet jelenleg nem képes teljesíteni, ezért a vállalat terjeszkedik és
ehhez Garamkövesden találtak megfelelő telephelyet. A
16x32 m alapterületű acélszerkezetű csarnok a Garamparton épül fel, amelyhez egy 10x16 m alapterületű falazott irodaház és további objektumok tartoznak majd. A

kisüzem 20-25 alkalmazottnak ad majd munkát. A
Sikoplast nevű üzemben, ahol a termelés feltehetően már
idén beindul, főként lakatosokat, fémmegmunkáló szakembereket fognak alkalmazni. A kereslet további növekedése esetén nem kizárt, hogy néhány éven belül felépülhet
egy másik gyártó csarnok is, amely újabb 20-25 embernek
adna munkát.
A garamkövesdi példa is ékesen bizonyítja, hogy mi
szükséges egy új üzem, vagy ipari park létesítéséhez. Elsősorban egy, az önkormányzat tulajdonában lévő közművesített telek, amelynek birtokában már csak a megfelelő beruházót kell megtalálni.
Oravetz Ferenc

Do Kamenice prichádza nemecký investor
V Kamenici nad Hronom sa onedlho vybuduje malý závod na výrobu súčiastok do strojov pre spracovanie umelej
hmoty – objekt sa postaví v blízkosti čističky odpadových
vôd. Na projektoch pracuje štúrovský stavebný inžinier Ladislav Bréda. Podľa jeho informácií závod už má v Budapešti svoj odštepný závod, ktorý svoje výrobky vyváža v prvom
rade do Európy, Afriky a Austrálie. Budapeštiansky závod
dostáva množstvo objednávok z domova i zahraničia, ktoré
momentálne nie je schopný plniť, preto sa vedenie rozhodlo rozšíriť svoju výrobu. V Kamenici aj našli vhodné miesto
pre výstavbu, kde zamestnajú 20-25 pracovníkov. Na brehu
Hrona sa najprv vybuduje 16x32 m hala s oceľovou kon-

štrukciou, ďalej jedna 10x16 m administratívna budova a
ďalšie objekty. V závode Sikoplast výroba štartuje už v tomto roku, a budú tu zamestnať najmä zámočníkov a obrábačov kovov. V prípade zvýšenia dopytu nie je vylúčená výstavba ďalšej výrobne, čím by vznikli pracovné miesta pre
ďalších 20-25 ľudí.
Aj tento príklad názorne ukazuje, že čo je potrebné na vytvorenie nového podniku alebo priemyselného parku. V prvom rade to, aby samospráva mala k dispozícii vhodnú lokalitu s inžinierskymi sieťami. Potom už len nájsť vhodného investora.
Oravetz (Preklad: -gp-)

Épül az új párkányi posta
A jelenlegi postaépület közvetlen szomszédságában végre
megkezdődtek az új posta építési munkálatai. A városi hivatal illetékeseitől szerzett értesüléseink szerint egy tipizált
egyemeletes, ferdetetős épület kerül kivitelezésre. A helyi
építési hivatal kisebb módosításokkal zöld utat adott az
építkezésnek. Más, a környezetbe talán jobban simuló terv
nem jöhetett számításba, a posta vezetése ugyanis állítólag
azzal érvelt, hogy bevett szokás szerint a postánál rendszerint ezek az épületek kerülnek megépítésre, ráadásul felsőbb szervük már rábólintott a tervekre. Abban az esetben,
ha a párkányi építési hivatal esetleg nem hagyta volna jóvá

a tervezetet, a város új postaépület nélkül maradna még jó
ideig. Az építési hivatal vezetője Miroslav Šafranko szerint
az új posta nem fogja rontani a városképet az említettek ellenére sem. A városi hivatalban szerzett információknak ellentmondani látszik a MaxArt Kft. munkatársától, Vanek
mérnöktől kapott tájékoztatás, aki a párkányi posta épületét tervezte. Állítása szerint ő egy atipikus épületet tervezett a rendelkezésre álló telekviszonyoknak megfelelően.
Kérésünkre egy látványtervet is rendelkezésünkre bocsátott.

Začala sa výstavba novej pošty
V bezprostrednom susedstve pošty sa konečne rozbehli stavebné
práce novej poštovej budovy. Podľa našich informácií získaných od
kompetentných pracovníkov mestského úradu sa jedná o typizovanú jednoposchodovú budovu so šikmou strechou. Miestny stavebný
úrad po menších korekciách dal novostavbe zelenú. Iný plán budovy, ktorý by možno aj lepšie zapadol do okolia by podľa vedenia
pošty nemohol prísť do úvahy, pretože údajne na poštové úrady sa
používa tento typ stavby, zároveň ich nadriadený orgán už riešenie
budovy schválil. V prípade, že by stavebný úrad nepovolil stavbu,
mohlo by dôjsť k situácii, že mesto zostane ešte dlho bez novej pošty. Napriek týmto skutočnostiam podľa Ing. Miroslava Šafranka, vedúceho stavebného úradu nová pošta nebude kaziť vzhľad mesta.
Zdá sa, že informáciám získaným od stavebného úradu protirečí
informácia poskytnutá projektantom budovy, Ing. Vanekom, pracovníkom MaxArt, s. r.o. Podľa jeho tvrdenia, vyhotovil projekt jednej atypickej budovy, situovanej na daný pozemok. Na naše požiadanie nám poskytol aj vizuál novostavby.
-O- (Preklad: -gp-)
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Egy megvalósult álom
A Párkányi Speciális Alapiskola labdarúgócsapata – az Ady
Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola három játékosával
megerősítve – húsvétkor Békéscsabára utazott, hogy résztvevője legyen az I. HS-FID Futsal Nyílt Európa Kupa nemzetközi
rendezvénynek.
Az iskola tanulói még soha nem vettek részt ilyen nagyszabású rendezvényen. A szerény anyagi lehetőségek ugyanis komoly akadálynak bizonyultak a dédelgetett álmok megvalósulásának útjában. Kár, hogy mi nem mehetünk, pedig úgy megmutatnánk...! S mikor már minden veszni látszott, sok kéz
nyújtott segítséget a mérhetetlen öröm beteljesüléséhez. Megtörtént a csoda és nyolc tanuló és két pedagógus robogott a
tavaszi verőfényben a Magyar Nemzet Sportvárosába, Békéscsabára. Kedden hat csapat vonult be ünnepélyesen az arénába, hogy a város polgármesterének megnyitója után megkezdje a küzdelmeket. Magyarország A és B válogatottja mellett,
Csehország, Ukrajna, Olaszország és Szlovákia (ezek voltunk
mi) képviseltették magukat. Focistáink kedvét még az sem
szegte, hogy ellenfeleik felnőttek voltak. Sajnos a játékosok
korhatárát nem pontosították. Ráadásul mindjárt az első mérkőzés a mieinkre várt. Az elszenvedett vereség nem törte meg
fiaink játékkedvét. A következő napon még nagyobb elszántsággal léptek pályára az ukrán csapat ellen, amelyet öt góllal
iskoláztak le. Ellenfeleink tiszteletét a küzdeni tudással nyer-

tük el, s lettünk a torna legsportszerűbb csapata. Csapatunk
egyik játékosának, Buják Antonnak beválasztása az „all star”
csapatba már hab volt a tortán. Anton a gálán az NB 1-es Kanárik csapata ellen játszhatott. A mérkőzést követően az olaszok mestere meghívta a csapatot Nápolyba, ahol két év múlva szeretnék megrendezni ezt a tornát. Vajon lesz-e újabb csoda? Csak reménykedhetünk, hogy igen. Már csak azért is,
mert tanulóink magatartásukkal vendéglátóink és ellenfeleink
előtt is jelesre vizsgáztak. Méltóképpen képviselték Szlovákiát és városunkat. Ezúton is köszönetet mondunk Párkány város önkormányzatának, hogy biztosította csapatunknak a
méltó felszerelést. Kis focistáink büszkén nézegették egymást
a vadonatúj kék szerelésben. Fantasztikus érzés volt hallani a
mérkőzések alatt végig nekünk szurkoló közönséget: Kékek,
kékek! Köszönettel tartozunk az esztergomi Montágh Imre
Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatóságának is
mindennemű segítségéért, valamint a Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetségének és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a nevezési díj /190 euró személyenként/ befizetésének átvállalásáért. Végül, de nem utolsó sorban köszönet a Smurfit Kappa obaly Štúrovo cégnek a jelentős anyagi segítségéért, amivel lehetővé tette tanulóinknak ezt
a szavakkal leírhatatlan élményt. Köszönjük!!!
Mgr. Szabó Zsolt

Regionális borverseny
Március 26-án immár nyolcadik alkalommal rendezték meg
a párkányi regionális borversenyt, melynek házigazdája ezúttal
a garamkövesdiek ,,Szkala” borász és szőlész egyesülete volt.
Sajnos a vártnál sokkal kevesebb, mindösszesen 58 minta érkezett be. A két szakmai zsürit Geönczeöl Attila és Benefi László vezette és Miroslav Petrech felügyelte.
A szigorú 100-pontos rendszerben a fehér boroknál csak
négy minta kapott aranyérmet: Štugel Zoltán (Garamkövesd) –
Zöldveltelini 2000; Kormos Károly (Garamkövesd) Zöldveltelini 2005; Csutora Nándor (Gyiva) – Rajnai Rizling
2005 és Tornyosy István (Párkány) – Sauvignon Blanc 2003. A
tavalyi év időjárása nem kedvezett a vörösboroknak, így a zsüri
nem adott ki aranyérmet. A második helyen a párkányi
Tornyosy István 2004-es évjáratú André bora, a harmadikon
pedig a kőhidgyarmati Mátyás Tibor 2005-ös Kékfrankos roséja végzett. A bírák által visszarendelt aranyérmes borokból a
2003-as évjáratú Sauvignon Blanc lett a champion, így
Tornyossy István immáron második alkalommal vehette át az
abszolút győztesnek járó vándorserleget. Az eredményhirdetés
után a résztvevők közös vacsorával és nótaszóval búcsúztatták
a sikeres napot, miközben reményüket fejezték ki, hogy az idei

év bőséges termést hoz, így a következő borverseny aranyérmekben is gazdagabb lesz.
Stugel Miklós

A díjazottak (balról): Tornyossy István, Miroslav Petrech,
Štugel Zoltán, Kormos Károly, Csutora Nándor

Súťaž vinárov
26. marca sa uskutočnila ôsma regionálna súťaž vinárov.
Miestom konania bola tentokrát Kamenica nad Hronom, a
usporiadateľom tamojší spolok vinárov a pestovateľov hrozna „Szkala”.
Žiaľ súťaž nenaplnila očakávania usporiadateľov, nakoľko
bolo nominovaných iba 58 vzoriek. Porota pracovala pod vedením Attilu Geönczeöla a Ladislava Benefiho. Na ich prácu
dohliadal Ing. Miroslav Petrech. V prísnom 100 bodovom hodnotení získali z bielych vín zlatú medailu len štyri vína: Veltlínske zelené 2000 – Zoltán Štugel (Kamenica), Veltlínske zelené 2005 – Karol Kormos (Kamenica), Rizling rýnsky 2005 –
Nándor Csutora (Diva), Sauvignon Blanc 2003 – Štefan Tornyossy (Štúrovo).

Vlaňajšie počasie neprialo červeným vínam, preto táto kategória bola skromnejšia. Porota ani neudelila zlatú medailu.
Na druhom mieste skončil Štefan Tornyossy s vínom André
2004, a na treťom mieste skončila Frankovka modrá – rose
2005 Tibora Mátyása (Kamenný Most).
Šampiónom tohoročnej súťaže sa stal už druhýkrát Štefan
Tornyossy s vínom Sauvignon Blanc 2003 a zároveň sa stal držiteľom putovného pohára. Po vyhodnotení a vyhlásení výsledkov nasledovala spoločná večera. Súťažiaci sa lúčili s
úspešným dňom spevom. Vyjadrili svoje prianie, že tohoročná
úroda hrozna bude bohatšia a na budúci rok súperenie prinesie viac zlatých medailí.
M. Stugel (Preklad: -gp-)
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A fáraók után

Tapintható tárlat a galériában
Kevesen tudják, hogy a kb. 70 milliós Egyiptom lakosságának
10%-a kopt keresztény. A 7. századi arab invázióig, az egész ország a koptok országa volt. A görög „aigüptosz” (Egyiptom)
szót az arabok már rövidítve ejtették, kibt-nek, vagy kobt-nak,
ebből terjedt el az európai nyelvekben a kopt forma. Ez a szó
eredetileg nem hordozott vallásos tartalmat, hiszen akkor csaknem az egész ország keresztény volt. Az iszlám hódítása óta
azonban már csak a keresztény kisebbség elnevezéseként szolgált. A koptok a fáraók korában élt egyiptomiak leszármazottainak tartják magukat. Az egyiptomi kopt művészet a késő antikvitástól kezdve a nyugati kultúrkörtől elkülöníthető, egyfajta
„szubkultúrát” képvisel. Egyiptom későantik-korabizánci korszakának (Kr.u. 300 – 700) művészete, amely Nagy Sándor hódításai után keletkezett és nagy hatást gyakorolt az európai középkori művészetre. Megfigyelhetjük, hogy a fáraók kultúrájának egyes elemei miként maradtak fenn évezredeken keresztül,
integrálva a hellén, római, keresztény, iszlám civilizációs hatásokat. E különleges művészetből láthattunk ízelítőt a párkányi
Városi Galériában, azon a kiállításon, amely április 13-án nyílt
meg. A tárlat anyagát a budapesti Szépművészeti Múzeum kölcsönözte. Különlegessége, hogy a tárlat tapintható, vagyis vakok és gyengénlátók számára is hozzáférhető egy speciális
audiotechnika segítségével. A kiállítás a Párkány és Vidéke Kul-

turális Társulás, valamint a szentendrei Paradicsom Utazási Iroda együttműködésének köszönhetően valósult meg. A megnyitón a Vakok Országos Intézetének Landini Régizene Együttese
közreműködött.
-b-

A Landini Együttes

Po faraónoch

Hmatateľná výstava v galérii
Málokto vie, že zo 10%-nú menšinu 70miliónového Egyptu tvorí kresťanská menšina koptov. Do čias arabskej invázie v 7.
storočí Egypt bol ich domovom. Grécke
pomenovanie „aigiptos” v arabštine vyslovovali už len v skratke kibt, alebo kobt, z
toho sa rozšíril v európskych jazykoch tvar
„kopt”. Pôvodné slovo nemá náboženský
obsah, nakoľko vtedy celú krajinu obývali
kresťania. Po islamskej expanzii sa stal pomenovaním kresťanskej menšiny. Koptská
menšina sa považuje za potomkov starých
Egypťanov z dôb faraónov. Egyptské koptské umenie tvorí od neskorej antikvity od
západných kultúr odlučiteľnú „subkultúru”, je umením neskoro-antického a ranobyzantského obdobia (300 – 700 n.l.),
ktoré sa zrodilo po dobyvačných vojnách
Alexandra Veľkého. Je zaujímavé sledovať,
ako sa jednotlivé prvky staroegyptského

umenia integrujú s gréckymi, rímskymi,
kresťanskými a islamskými civilizačnými
prvkami. Odvážna ikonografia s vysokou
výtvarnou hodnotou ovplyvnila aj umenie
európskeho stredoveku. Z tohoto neobyčajného umenia nám ponúkla ukážky
Mestská galéria výstavou, ktorá bola otvorená 13. apríla. Exponáty výstavy prepožičalo Múzeum krásneho umenia v Budapešti. Zvláštnosťou výstavy je, že je aj hmatateľná, t.j. prístupná aj pre slabozrakých a
nevidiacich, pomocou špeciálneho audiotechnického zariadenia. Výstava vznikla
vďaka spolupráce Kultúrneho združenia
Štúrovo a okolie a Cestovnej kancelárie
Paradicsom v Szentendre. Na výstave
účinkovala hudobná skupina nevidiacich
LANDINI z Budapešti s interpretáciou
stredovekej hudby.
-b- (foto: Himmler)

Maľovaná amfora – 6. st. n.l.

Kishajókikötő épül az öbölben
A párkányi Agrimpex Kft. mintegy kéthektárnyi területen dunai
kishajó kikötőt szeretne létesíteni a Jesenský és a Petőfi utca kereszteződésével átellenben lévő öbölben. E célból a Kft. már néhány parcellát fel is vásárolt, a tervezet kivitelezéséhez azonban városi telkekre is szüksége van.
A képviselőtestület április 11-én tartott ülésén jóváhagyta a kért telek eladását – amely a kikötő összterületének csupán 20 százaléka,
éspedig azzal a feltétellel, hogy a kikötő megépítését követően a város polgárainak a kikötő mellett továbbra is szabad lejárásuk lesz a
Dunához. Idén meg szeretnék vásárolni a földterületet, kikotorni a
medret és kővel megtámasztani a partvonalat. Optimális esetben

2007 folyamán már üzemelhetne a megálmodott kikötő. Az
Agrimpex a mintegy egymillió dollár értékű beruházást önerőből
tervezi megvalósítani. A kitűzött cél csak komoly vízügyi munka elvégzése árán lehetséges. A beruházás költségeit a Duna legalacsonyabb és legmagasabb vízszintje közötti hétméteres szintkülönbség
jelentősen megnöveli. A leendő kishajó kikötő legfeljebb 20 m hoszszú hajókat tud majd fogadni, s egyszerre 60-70 hajó horgonyozhat
majd itt. A kikötő működtetése szezonális jellegű lesz. A jelenleg mocsaras terület beépítése egy újabb rendezett helyszínnel gazdagítaná
városunkat, ami idegenforgalmi szempontból sem elhanyagolható.
(zc)
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Éjszaka Andersennel..
Felmérések igazolják, hogy napjainkban a gyerekek
egyre kevesebbet olvasnak. Ezért 2000-ben a cseh
könyvtárak kezdeményezésére elindult egy mozgalom,
melyet „Éjszaka Andersennel” címmel ismert meg a
könyvszeretők világa. Ez egy nagyon egyszerű módja annak, hogy az olvasást kalandként élje meg a könyvtár
gyermeklátogatója. Április 2-án, – Hans Cristian Andersen, dán meseíró születésnapján – van a Gyermekirodalom Világnapja. Andersen meséi a világ minden zegzugában ismertek. 2000-ben éppen ezen a napon szervezték
meg az első „Éjszakát Andersennel” Uherské Hradište
könyvárában, ahol húsz kis olvasóra várt a meglepetéssel, mesével, játékkal teli éjszakai kaland. A sikeres és érdekes rendezvény híre szélsebesen terjedt Cseh- és Morvaországban. Erika Árendášovának köszönhetően jutott
el városunkba az ötlet. A könyvtár igazgatónője és alkalmazottai nagy lelkesedéssel fogadták a kezdeményezést
és rögtön nekiláttak a szervezésnek.
Meseország Tündér és Boszorkány Tanácsa hívta a kiválasztottakat Meseországba. Este hét órakor gyülekeztek a gyerekek. A nyakukon eszes kobakot, a zsebükben
jókedvet és csipetnyi bátorságot (később kiderült, hogy
van belőle bőven), a batyuban pedig hamuban sült pogácsát és minden földi finomságot hoztak magukkal a gyerekek. A tündérporról, mesevarázsról a szervezők gondoskodtak, mármint a tündérek (Tóth Andrea és Barna
Marika) és a boszi (Lelóczky Évi). A jelmezes lampionos
felvonulás az iskolától indult, s a sétáló utcán át a Dunapartra vezetett és vissza. A kellemes esti séta után korgó
gyomorral érkeztek Meseországba, így „Terülj, terülj

asztalkám” lakoma előzte meg a meseolvasást. A tündérek és a boszi igyekezete ellenére voltak olyanok is, akik
érdekesebbnek tartották az iskola sötét folyosóit, és itt
próbálták ki bátorságukat és elégítették ki kalandvágyukat. A mesék hősei rajzokon és festményeken elevenedtek meg. Nem maradhatott el a kincskeresés sem, hogy a
kincs, azaz a hatalmas torta pillanatok alatt eltűnjön. Az
éjszaka folyamán vendégek is érkeztek. Mgr. Pavol
Gajdoš, lelkész több nyelven tanította énekelni a 40 fős
társaságot. A dalocska a forró Afrikáról szólt, ezért egy
igazi afrikai is eljött a gyerekek közé „Mago” gyógyszerész úr személyében. A meseolvasás, a beszélgetések és
szerepjáték után következett a „csettelés”, azaz üzenetek
az Óperenciás tengeren túlra. Az „Éjszaka Andersennel”
ugyanis nemzetközi jellegű esemény! Csehország, Szlovákia, Németország, Lengyelország, Ausztria és Szlovénia iskoláiban, illetve könyvtáraiban egy időben zajlik.
Minden bejelentkezett könyvtárat kóddal látnak el, így
tudnak a gyerekek egymásnak üzenni, elmesélni legfrissebb élményeiket. Így született a közös vers, mely az éjszakáról és Hans Christian Andersenról szól. A résztvevőket ismert személyiségek is köszöntötték. S ami a legfontosabb, sehol sem feledkeztek meg a gyermeki lelket
simogató mesékről.
Köszönet a könyvtáros néniknek, az iskola igazgatóságának és mindazoknak, akik részt vettek az élményekkel
teli éjszaka szervezésében. Ha arra jártok, kérdezzétek
meg a könyvtár manóját, hogy jövőre is lesz-e éjszakai
barangolás Meseországban?
-Ági-

Noc s Andersenom
Mnohé výskumy dokazujú, že deti stále menej a menej
čítajú. Alarmujúce výsledky vyburcovali knižnice v Čechách, aby v roku 2000 odštartovali podujatie s názvom
„Noc s Andersenom”. Je to jednoduchá cesta, počas ktorej knižnice deťom ukážu, že čítanie je dobrodružstvom.
2. apríla je Medzinárodný deň detskej knihy na celom
svete. Je to deň narodenia najslávnejšieho dánskeho rozprávkára Hansa Christiana Andersena. Práve v tento deň
roku 2000 sa v Uherskom Hradišti konala prvá Noc s Andersenom, kedy na dvadsať mladých čitateľov v priestoroch knižnice čakalo nočné dobrodružstvo v podobe čítania rozprávok, súťaží, hier a prekvapení. Správa o zaujímavom podujatí sa vďaka klubu mladých čitateľov rozšírili po Čechách a Morave rýchlosťou nákazlivej choroby.
Vďaka Erike Árendášovej, ktorá pracuje v mestskej knižnici sa po šiestich rokoch dostala myšlienka aj do nášho
mesta. Nápad uchvátil riaditeľku aj spolupracovníčky,
taktiež pedagógov škôl a z plánovaného skromného prvého podujatia sa vykľula masová akcia, do ktorej sa zapojili obe základné školy. Vzhľadom na veľký počet prihlásených a obmedzené priestorové možnosti knižnice, sa
Noc s Andersenom konala v priestoroch základných škôl,
ktorá sa na tento čas stala rozprávkovou ríšou.
Zraz bol večer o siedmej hodine, kedy sa deti rôznych
vekových kategórií, najmä z nižších ročníkov, rozložili vo
svojich triedach. Formou listu pozdravil „Škriatok Knihovníček”, ktorý žije medzi knižkami v knižniciach
a školách. Je úplne maličký a rád sa hrá na schovávačku,
sleduje deti ako si vyberajú knižky, ako sa ku svojim
knižkám a kamarátom správajú. Pripravil pre deti rôzne
úlohy, ktoré ich čakali počas tejto krásnej noci. Prvou
úlohou bolo namaľovať škriatka podľa vlastných pred-

stáv, neskôr vedomostná súťaž. Aj pešia zóna v tento večer ožila, hýrila svetlami lampiónov v rukách malých čitateľov, ktorí svoju prvú čitateľskú noc čakali preodetí do
rôznych masiek rozprávkových figúr. Po prechádzke na
čerstvom vzduchu sa mohla začať prechádzka v rozprávkovej ríši. Hosťom večera bol duchovný otec, Mgr. Pavol Gajdoš, ktorý naučil deti pesničku v desiatich jazykoch. Pieseň bola o horúcej Afrike, preto po večeri deti
navštívil aj naozajstný Afričan – pán lekárnik „Mago”.
V triedach vďaka predčítaniu pani učiteliek ožili rozprávkové príbehy, predstavivosť detí sa mohla prejaviť najmä pri kreslení a maľovaní hlavných postavičiek. Nikto
sa nenudil, veď každý mal plné ruky práce. Vo večerných
hodinách počas vedomostného kvízu strážila deti teta
knihovníčka prezlečená do anjelských šiat. Ospalí zaspali a tí vytrvalejší mohli začať chatovať. Táto zábavná noc
je totiž medzinárodná! Prebieha na školách a v knižniciach na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku
a Slovinsku. Každá knižnica, ktorá sa prihlási na noc
s Andersenom, dostane svoj kód. Deti sa môžu podeliť
o svoje zážitky, a takto vznikla aj spoločná oslavná báseň o Noci a Hansovi Christianovi Andersenovi. Pozdravy zaslalo deťom aj veľa osobností. A čo je najdôležitejšie? Nikde sa nezabudlo na rozprávky, ktoré sú vlahou
pre detskú dušu. Vďaka za krásnu noc tetám z mestskej
knižnice, riaditeľstvám základných škôl, tetám učiteľkám, ktoré s ochotou strávili noc so svojimi ratolesťami.
A samozrejme všetkým, ktorí pomohli pri príprave čarovnej noci. Ak pôjdete do knižnice pozrieť si Škriatka Knihovníčka, nezabudnite sa opýtať či sa akcia uskutoční aj
na budúci rok?!
-Ági-

2006. április

Párkány és Vidéke

Štúrovo a okolie

7

Értékelt a Csemadok
Az alapszervezet 2005. évi tevékenysége néhány főbb csoportba sorolható:
– a XX. Balassi Bálint Kulturális Napok rendezvényei
– a Párkányi Színkör tevékenysége és fellépései
– a Szivárvány énekkar munkája és fellépései
– egyéb rendezvényeink
– a Csemadok-ház működtetése
A 2005. évi Balassi Bálint Kulturális Napok sorrendben a huszadik volt, tehát az évfordulóhoz méltóan gazdagabb, színesebb
műsort készítettünk. A rendezvénysorozat társrendezője volt a
Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya, támogatónk Párkány város önkormányzata, a városi művelődési központ, a galéria és a Vadas termálfürdő. A kulturális napok műsorát Dávid
Mihály állította össze. Nyitórendezvényünkre a városi galériában került sor március 9-én, ahol Sulyok Teréz (Tata)
akverelljeiben és festményeiben gyönyörködhettünk. Ünnepi
megemlékezésünket az 1848-as szabadságharc évfordulójára
március 14-én az Ady Endre Alapiskolánál kezdtük, ahol Kossuth Lajos emléktáblájánál helyeztük el az emlékezés virágait. Innen a Millenniumi Kopjafához vonultunk, ahol elhelyeztük koszorúinkat. Az ünnepi emlékest kultúrműsorában fellépett a Szivárvány énekkar, Juhász Gyula versmondó és a budapesti Hubai
Jenő Zeneiskola fúvószenekara. Ünnepi beszédet Dr. Latorcai
János országgyűlési képviselő mondott. Március 15-én alapszervezetünk képviselői együtt ünnepeltek az esztergomiakkal a
Honvéd-temetőben, egy másik csoport pedig autóbusszal látogatta meg az 1848-as szabadságharc emlékhelyeit Nagysallón és
Kéménden. Március 21-én Dr. C. Tóth János a magyar őstörténet kérdéseiről tartott figyelemreméltó előadást. Március 29-én
Réti Árpád színművész előadását élvezhette a közönség, melyet
Wass Albert verseiből állított össze „A bujdosó imája” címmel.
Aki látta és hallotta elragadtatással szólt az elhangzottakról. Záró rendezvényünk a „Temetetlen halott” c. magyar film volt
Nagy Imre életéről, a tragikus napok eseményeiről.
Köszönet mindenkinek, aki szervezőként, rendezőként, támogatóként vagy akár látogatóként a hozzájárult a rendezvények sikeréhez.
A Csemadok párkányi alapszervezete mellett működő színjátszó csoport 2005-ben tartotta 20. bemutatóját. Komoly, sokrétű a szereplőktől rengeteg időt és áldozatot követelő munka
előzte meg a bemutatót, mivel az évforduló tiszteletére egy számukra teljesen új műfajban mutatkoztak be. A musical nagy kihívás volt. Az eredmény megítélésünk szerint kiváló, amire az
előadások visszhangjából következtettünk. Presser – Horváth –
Sztevanovity: A padlás című musicaljének bemutatója június 27én volt Nagy Imre rendezésében. Az év hátralévő részében még
hat előadás volt október és november folyamán a következő
helyszíneken: Párkány, az AE AIK tanulói részére, Nagykér, Besenyő, Párkány, Pered, Ógyalla. Az alapszervezet mellett működő zenekar sem tétlenkedett, hiszen az „Örökzöld dallamok” című összeállítással a színjátszó csoportnak hét fellépése volt az elmúlt évben. Január 15-én a Magyar Bálban mutatták be az új
énekes-zenés összeállítást, ezt követően Bélán, Nagykéren,
Bényben, Párkányban Kicsinden és Bajtán szórakoztatták a közönséget.
A színjátszóknak tehát összesen 15 fellépésük volt 2005-ben.
További sok sikert munkájukhoz.
A Szivárvány énekkar a megszokott rendszeres munkát végezte, hétfőnként tartotta próbáit Janošovičné Csomor Erika vezetésével. Az év folyamán 10 fellépésük volt mégpedig:
január 12 – Párkány, jótékonysági koncert a római katolikus
templomban
január 14 – Párkány, temetés
február 21 – Párkány, az évzáró taggyűlésen
március 14 – Párkány, ünnepi est a szabadságharc évfordulóján

április 15 – Garamkövesd, XI. Gyurcsó István Emléknap
június 12 – Köbölkút, IV. Dunamenti Fesztivál
június 15 – Ógyalla, falunap
október 22 – Tát, III. Nemzetközi Templomi Kórustalálkozó
október 31 – Párkány, a Reformáció Napja alkalmából a református templomban
december 19 – Párkány, a Csemadok-házban karácsonyi koncerttel zárták az évet, ahol családtagjaik, barátaik voltak a meghívottak.
El kell mondani, hogy az énekkar jelenleg nehéz időszakot él
át, mivel a karvezető betegsége miatt nem dolgozhat a kórussal,
és csak az önfeláldozó, hozzáértő kórustagoknak Nagy Mártának és Gubán Józsefnek köszönhető, hogy a próbák megszakítás
nélkül folynak. Reméljük Janošovičné Csomor Erika hamarosan
visszatérhet a kórus élére.
Alapszervezetünk társrendezőként segítette a „Mária Evangéliuma” című rockopera előadását augusztus 28-án, melyet az Érsekújvári Rockszínpad adott elő nagy sikerrel. Társrendezői voltunk továbbá november 19-én a Limes-Anavum Regionális Kulturális Társulás által szervezett III. Történelmi Konferenciának.
A konferencián előadások hangzottak el a „Török világ Magyarországon” témakörben. A konferencia adott otthont a párkányi
csata emlékművéről szervezett fórumnak is, ahol Nagy János
szobrászművész mutatta be tervezetét és megvitatásra került az
emlékmű elhelyezése.
Az alapszervezet két tagja november 11-12-én részt vett a polgármesterek és Csemadok-vezetők regionális találkozóján
Lakitelken, ahol a vendéglátó Lezsák Sándor országgyűlési képviselő volt. A találkozó mottója „Nemzet és Politika”.
A Csemadok-házban továbbra is helyet kap a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának irodája, az SzKC irodája,
valamint Farkas Iván parlamenti képviselő irodája. A nagyteremben a múlt év tavaszán különböző témakörű iskolázásoknak,
tanfolyamoknak adtunk helyet, az ősz folyamán pedig néhány
hétvégén kézművesfoglalkozás volt itt. Természetesen itt tartják
próbáikat az alapszervezet csoportjai is. Hetente egyszer kedden
du. 17,00 – 18,00 óráig tart nyitva a könyvtár, melynek állománya tovább gyarapodott egyéni könyvadományokból, s jelenleg
900 kötetet tartalmaz.
Köszönettel tartozunk a Trencsík házaspárnak, akik a ház
gondnoki teendőit látják el.
A ház fenntartási költségei évről évre nőnek, főleg a fűtés egyre drágább. A különböző pályázatokon elnyert támogatásokból
2005-ben sikerült jelentősen felújítani a színjátszó csoport műszaki felszerelését. Önkormányzati segítséggel új erősítőt, keverőpultot és mikroportokat vásároltunk, melyek nélkül az új darab bemutatója elképzelhetetlen lett volna. A párkányi előadások bevételéből két új hangfalat vettünk. A megyei önkormányzat jóvoltából az énekkar ruhatárát bővíthettük.
Az egy évvel ezelőtt betervezett rendezvényekből egyet nem
valósítottunk meg, mégpedig az őszi kórustalálkozót, viszont az
őszi hónapokban meglehetősen sok városi rendezvény volt,
ezért mi ezt kihagytuk. Az énekkar az idén lesz 10 éves, ezért inkább az ideit tervezzük gazdagabb, érdekesebb, ünnepélyesebb
műsorral megvalósítani.
Végezetül köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, egyéneknek és magánvállalkozóknak, akik bármilyen formában támogatták a Csemadok párkányi alapszervezetének 2005. évi tevékenységét.
A tavalyi munkatervben vállaltuk, hogy felmérjük a taglétszám
csökkenésének okait. A tavalyi év végéhez 521 tagunk volt.
2006 elején viszont már van négy új tagunk, ami örvendetes fejlemény.
2006-ban is minél többen és minél gyakrabban találkozzunk
rendezvényeinken.
Boócz Mária, elnök
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AquaPhone
Strážca mostu
Štúrovo – Ostrihom

Hídőr
Párkány – Esztergom
www.bridgeguard.org

Štúrovo, 3. júna 2006 (sobota)
Pohnútky
Na začiatku päťdesiatich rokov minulého storočia most nestál,
ani iná možnosť neexistovala, aby sa mohlo stretnúť a rozprávať
sa s príbuznými alebo priateľmi odtrhnutými na druhej strane Dunaja. Preto večer v bezvetrí a tme, šli ľudia k Dunaju a vymieňali
si slová. Pol kilometra prenášala voda rieky tieto slová, nezriedka
šifrovanú správu.
Dnes je to už ťažko predstaviteľné, keďže môžme kedykoľvek
takmer úplne voľne prejsť cez most Márie Valérie a pritom dokonca telefonovať, dohodnúť miesto stretnutia.
Performance AquaPhone chce priblížiť tento fenomén a uctiť
všetky tie osudy, ktorých tajomstvá sa v minulosti odovzdali Dunaju. Chce svedčiť o túžbe ľudí po rozhovore a ich vynaliezavosti
pri prekonávaní hraníc a vzdialeností i za nesmierne ťažkých podmienok.
Významní švajčiarski autori, Klaus Merz a Zsuzsanna Gahse, a
hudobníci, Alfred Zimmerlin a Markus Eichenberger boli od začiatku nadšení nápadom Hanneke Frühauf a vytvorili toto predstavenie. Klaus Merz napísal text, ktorý prejde Dunajom aj v preklade Zsuzsanny Gahse, a na ktorý budú reagovať čelista a klarinetista improvizáciou. Roman Laščiak, zvukový inžinier z Bratislavy sa
postará o to, aby aj na moste bolo všetko dobre počuť, čo zaznie
na oboch brehoch Dunaja.
Program
16:30 Dom strážcu mosta: Privítanie a výstava kresieb služby
konajúcich strážcov mosta
Sam a Katah Kerson (USA a Kanada)
17:15 Kino Danubius: Autorské čítanie a performance slov
s improvizovanou hudbou
– Klaus Merz a Zsuzsanna Gahse čítajú z vlastných diel
(nemecky). Prechody komentuje improvizovaná hudba:
Alfred Zimmerlin a Markus Eichenberger
– Performance maďarské – nemecké – slovenské slovo
Zsuzsanna Gahse (nápad a výber slov) a Klaus Merz
19:00 Most Márie Valérie: Performance AquaPhone cez Dunaj
Markus Eichenberger, Zsuzsanna Gahse,
Klaus Merz, Alfred Zimmerlin
Zvuk: Roman Laščiak (Bratislava)
v bezprostrednej blízkosti mosta
(predstavenie je možné sledovať aj z mosta)

Predstavenie sa
uskutoþní vćaka
podpore

Párkány, 2006. június 3. (szombat)

Indíték
A múlt század ötvenes éveinek elején nem állt a híd, és tulajdonképpen semmilyen lehetőség sem volt a Duna másik oldalára szakadt rokonokkal és barátokkal való találkozásra, beszélgetésre.
Azért esténként, szélcsendes időben, lementek az emberek a Dunához és szót váltottak egymással. A folyó vize fél kilométeren keresztül vitte a szavakat, néha talán egy rejtjelezett hírt.
Manapság ezt nehéz elképzelni, hiszen bármikor – majdnem
teljesen szabadon – átsétálhatunk a Mária Valéria hídon, és közben telefonon megbeszélhetjük a találka helyszínét.
Az AquaPhone performance ezt a jelenséget szándékozik megjeleníteni, tisztelettel adózva azoknak a sorsoknak, amelyek titkait annak idején az emberek a Dunára bízták. Tanúsítani szeretné
az emberek abbéli óhaját, hogy egymással beszélhessenek, és azon
leleményességét, amellyel nehéz körülmények között is képesek a
határok és távolságok áthidalására.
Neves svájci írók és zenészek: Klaus Merz, Zsuzsanna Gahse,
valamint Alfred Zimmerlin és Markus Eichenberger lelkesen fogadták Hanneke Frühauf ötletét és közösen létrehozták ezt az
előadást. Klaus Merz írta a szöveget, amely majd Zsuzsanna
Gahse fordításában is átkel a Dunán, és amelyre a cselló- és klarinétművész improvizációi fognak válaszolni. Roman Laščiak pozsonyi hangmérnök biztosítja, hogy a hídról is jól lehessen mindent hallani, ami majd elhangzik a Duna két partján.
Program
16:30 Hídőr-ház: Fogadás és a szolgálatban lévő hídőrök
Sam és Katah Kerson (USA és Kanada) rajzkiállítása
17:15 Danubius mozi: Szerzői felolvasás és szó-perfomance
improvizált zenével
– Klaus Merz és Zsuzsanna Gahse saját műveikből olvasnak fel
(németül). Az átmeneteket imporovizatív zenével kommentálják:
Alfred Zimmerlin és Markus Eichenberger
– Magyar – német – szlovák szó-performance
Zsuzsanna Gahse (ötlet és a szavak kiválasztása) és Klaus Merz
19:00 Mária-Valéria híd: AquaPhone Performance
a Dunán keresztül – a híd közvetlen közelében
Markus Eichenberger, Zsuzsanna Gahse,
Klaus Merz, Alfred Zimmerlin
Hangmérnök: Roman Laščiak (Pozsony)
(Az előadás a hídról is követhető)

Ringier AG, Verlag Europa, Zürich
Kultúrne združenie Štúrovo a okolie
Štefan und Viera Frühauf Fonds, Baden

Pripravuje sa výstavba malého prístavu
Firma Agrimpex s.r.o. mieni vybudovať prístav pre malé lode
v zátoke oproti križovatke ulíc Jesenského a Petőfiho na približne dvojhektárovom pozemku. Firma už odkúpila časť pozemkov, ale k uskutočneniu zámeru potrebuje aj mestské pozemky.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11. apríla už
schválilo odpredaj uvedeného pozemku, ktorý predstavuje približne 20% z plochy budúceho prístavu. Podmienkou odpredaja je, že firma Agrimpex neobmedzí obyvateľom Štúrova voľný
prístup k Dunaju.
Spoločnosť toho roku chce odkúpiť pozemky, vyhĺbiť dno zátoky a posilniť jej steny. Za optimálnych podmienok prístav by

mohol byť prevádzkovaný už v roku 2007. Agrimpex mieni preinvestovať približne milión dolárov, a to z vlastných zdrojov.
Vytýčený cieľ sa dá uskutočniť iba za cenu náročných vodohospodárskych prác. Náklady investície zvyšuje aj sedemmetrový
rozdiel medzi najnižšou a najvyššou hladinou vody Dunaja.
Budúci prístav bude môcť prijať plavidlá do veľkosti 20 m, celkovo 60-70 lodí. Prevádzka prístavu bude mať sezónny charakter. Úpravou močaristej lokality vznikne ďalší atraktívny priestor v meste, čo nie je zanedbateľné ani z pohľadu cestovného
ruchu.
-zc- (Preklad: gp)

2006. április
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Združená stredná škola v Španielsku

Projekt Združenej strednej školy „Priateľstvo bez hraníc” úspešne pokračuje svojím prvým rokom a dostáva sa
do poslednej etapy. Študenti a učitelia urobili kus práce,
ktorej výsledkom sú noviny, spoločná webovská stránka,
DVD a muzikál „Soľ nad zlato” v angličtine. No, a samozrejme načerpali sme veľa užitočných skúseností. 29. marca 2006 nás čakalo druhé stretnutie v meste Navalmoral
v Španielsku, ktorého sa zúčastnilo sedem študentov a dve
učiteľky zo Štúrova. Po prílete do Madridu sme so španielskymi, francúzskymi a írskymi kolegami a študentmi
prežili krásne popoludnie a navštívili sme niektoré pamiatky v hlavnom meste. Večer sme plní očakávania cestovali do 150 km vzdialeného Navalmoral. Španielski rodičia, študenti a učitelia v priestoroch školy pripravili
spoločnú neformálnu večeru pre všetkých. Bolo úžasné
sledovať, ako si študenti hneď našli svojich e-mailových
priateľov a budúcich hostiteľov, a ako prerozprávali spolu celý večer. Mala som pocit, že títo mladí ľudia sa videli len nedávno. Španielski rodičia, u ktorých bývali štu-

denti, sa predstavili nielen ako pozorní hostitelia, ale
hlavne ako srdeční a láskaví priatelia. Postarali sa o nás,
a tiež nám robili spoločnosť pri cestovaní a celodenných
programoch.
Vo štvrtok sme mali pripravenú prehliadku pamätihodností miest Merida a Caceres. Uchvátilo nás rímske divadlo a múzeum a taktiež úzke stredoveké uličky, ktoré dýchali neopakovateľnou atmosférou kamenných a drevených stavieb. Všade, kde sme išli bolo počuť smiech, spev
a vravu v niekoľkých svetových jazykoch. Mesto ožilo našou návštevou, v rádiu a v miestnej TV sa hovorilo o našom stretnutí a ľudia z okolia chodili ponúkať pomoc nášmu projektu. Primátor mesta nás privítal na pôde mestského úradu a zorganizoval slávnostnú večeru pre hostí
v typickej španielskej reštaurácii.
Cieľom tohto stretnutia bolo pripraviť divadelné alebo
tanečné predstavenie. Naša škola naštudovala muzikál
„Soľ nad zlato”. Vďaka pomoci riaditeľa agentúry Forza
production sme získali hudbu, ktorej autorom je Paľo Habera. My sme k nej napísali anglické texty a nahrali v internátnom štúdiu spolu so študentmi. Kostými nám pomohla zohnať slečna Ing. Okolenská z komárňanského divadla. Takto pripravení sme vystúpili pred španielskym
publikom, ktoré naše predstavenie neustále prerušovalo
potleskom. Sarah z Reunion očarila každého z prítomných
svojim exotickým tancom a kostýmom z Indie. Írske študentky zostali verné írskemu tancu a každý z nás mohol
zažiť vysokú umeleckú hodnotu tanca na spôsob „Lords
of the dance”. Španielski študenti si naštudovali temperamentné flamengo a za stáleho pokriku „olé” burácala celá sála. Sobotný deň patril univerzitnému mestu Salamanca. Nádherné stredoveké stavby a katedrála brali každému z nás dych. V nedeľu ráno sa blížil čas rozlúčky.
Odrazu sa smiech vytratil a na tvárach sa začali objavovať slzy. Pochopila som pravidlo veľmi dobre vystihnuté
jedným z účastníkov: „Do Španielska si nesmieš kupovať
letenku naspäť.”
Mgr. Katarína Tungliová

Pápai áldást nyert a Szent Imre Egyházi Óvoda
A Párkányi Szent Imre Magyar Nevelésű Egyházi Óvoda tíz esztendeje működik az alkalmazottak és a gyermekeiket ide írató szülők nagy örömére. A jeles évforduló alkalmából 2005 novemberében ünnepélyes keretek közt
Mons. Orosch János püspök úr felszentelte az óvoda címerét és zászlaját. A címert Pécsi L. Dániel jelképtervező
tervezte óvodánk számára. Azóta elkészültek az óvoda címerével ellátott pólók is a gyermekek és az óvoda alkalmazottai részére. A gyermekek ezen túl e pólókban tornáznak, így kedvenc foglalkozásuk a „testnevelés” még
közkedveltebbé vált. Természetesen büszkén viseljük
egyedi ruhadarabunkat külső rendezvényeken is. A gyerekek ezek után még büszkébbek lettek ovijukra, hisz Európában egyedül mi rendelkezünk saját felszentelt címerrel
és zászlóval. A zászlót gyakran megjelenítik rajzaikon is.
Az évforduló kapcsán született meg a gondolat, hogy milyen szép is lenne elnyerni a Szent Atya áldását az óvoda
további működésének sikerére. Szinte hihetetlen, de az
álom valóra vált. A Szent Atyához a pozsonyi nunciatúrán
keresztül folyamodtunk kérésünkkel, hogy áldja meg óvodánkat, amely Szlovákiában az elsőként alakult egyházi
óvoda, s adja áldását, hogy még számos sikeres évtizedet
megélhessen. Immár elmondhatjuk, hogy valóra vált a
legnagyobb ajándék, melyet egyházi intézmény elnyerhet.

A Párkányi Szent Imre Magyar Nevelési Nyelvű Egyházi
Óvoda 2006. március 9-én pápai áldást nyert. Az óvoda
alkalmazottai, a szülők és a gyermekek hálával gondolnak
a Szent Atyára, s köszönetet mondanak e felbecsülhetetlen ajándékért.
Vízi Katalin, óvodaigazgató
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„Tisztességgel tenni, amit tenni kell”
Ezek Popély Gyula szavai, amelyek jól összecsengenek
Rivarol bölcs mondásával: „Ahhoz, hogy érjünk valamit
ebben a világban, szükséges, hogy megtegyük, amit tennünk lehet, tennünk kell és tennünk illik”. Popély Gyula
neves történész a budapesti Károli Gáspár Református
Egyetem volt rektor-helyettese, negyedik éve él Párkányban. Tavaly két könyve is megjelent. Ennek apropóján készült vele az alábbi interjú.
– A négy év alatt sikerült-e Párkányban barátokra szert
tenni és megkedvelni a Duna-parti kisvárost?
– Pozsonyból költöztem Párkányba. A hivatásom gyakorlása ekkor már több mint két éve – 2000 februárjától – Budapesthez kötött. Úgy döntöttem, hogy mivel emlékeimen
és rossz tapasztalataimon kívül Pozsonyhoz már amúgy
sem köt semmi, keresek egy olyan helyet, amely még a Felvidék, de Budapesthez is közel esik. Mivel Párkányt és Esztergomot amúgy is kedveltem, nem nagyon kellett törnöm
a fejem.
– A budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen oktat.
– Igen, 2000 februárjától az egyetem bölcsészkarának oktatója vagyok. 2002. márciusától 2004. februárjáig a kar
dékán-helyettese voltam, utána pedig ez év márciusáig az
egyetem rektor-helyettese. Új- és legújabb kori egyetemes
történelmet adok elő, szemináriumokat, speciális kollégiumokat vezetek, illetve minden tanévben van néhány szakdolgozó hallgatóm, akiknek én vagyok a témavezetőjük.
– Az egyetemi oktatás mellett a tudományos munkának
szenteli idejét.
„Erős várunk az iskola” és „Búcsú a főiskoláktól” c.
munkái tavaly jelentek meg.
– A tudományos kutatást és az írást soha nem hanyagoltam el, persze nem mindig voltak meg az optimális feltételeim. Legintenzívebben akkor merültem el a tudományos
búvárkodásban, amikor 1998 januárja és 2000 februárja
között több mint két éven át állástalan voltam. Egyetemi
oktatói tevékenységem mellett most is jut időm az írásra. A
különböző szintű egyetemi vezetői megbízatásokat jelentős
mértékben leterheltek, ezért úgy döntöttem, hogy ez év
márciusától megszabadulok valamennyi tisztségemtől. Így
több időm marad az elmélyültebb tudományos tevékenységre. Felvidéki történészként természetesnek veszem,
hogy érdeklődésem főleg az itteni magyar nemzetrészre
irányul. Az utóbbi néhány évben a felvidéki magyar iskolaügy keserves sorsát kutattam az 1918/19-es nagy történelmi sorsfordulótól a második világháború végéig, tehát az

igazi hontalanság éveinek beköszöntéig. Most jelenik meg
a harmadik darabja az általam csak trilógiának nevezett
opuszomnak. Az „Erős várunk az iskola”, valamint a „Búcsú a főiskoláktól” után ebben az esztendőben kellene megjelennie a „Hazatéréstől a hazavesztésig” című munkámnak, amely az 1938 és 1945 közötti évek oktatáspolitikai és
iskolatörténeti problematikáját tárgyalja.
– Ön az Együttélés alapító tagja, majd a Magyar Néppárt elnöke volt. A szlovákiai magyar pártok fúziója óta
viszont nem hallottunk politikai szerepvállalásáról…
– Erről nagyon röviden csak annyit mondhatok, hogy kisodródtam a politikából. A „hőskorban” ott bábáskodtam
az Együttélés bölcsője körül, majd különböző elvi megfontolásokból létrehoztam a Magyar Néppártot. Azóta sok
minden történt a felvidéki magyar politikai életben, ami
nem egyezik az elképzeléseimmel. Nem én fordítottam hátat a politikának, hanem az apró taktikai tánclépéseken alapuló – olykor már undorítóan elvtelen – politika vetett ki
magából.
– A közeljövőben mik a tervei?
– Vajon milyen tervei lehetnének még egy 61 éves embernek? Amíg az erőm, az egészségem és az eszem engedi, szeretném tisztességesen tenni, amit tennem kell: tanítani az
egyetemen, kutatni és írni. Szeretném még befejezni néhány félig kész kéziratomat. Aztán kérek még az Atyától –
Áprily Lajos szavaival éve – „illedelmes öregséget, s könynyű véget”.
Oravetz Ferenc

Búcsú a főiskoláktól
Március 30-án a XXI. Balassi Bálint Napok rendezvényeként Popély Gyula, ismert történész „Búcsú a főiskoláktól”
címen tartott színvonalas előadást a párkányi Csemadok-házban.
Az előadás címe a Madách Posonium Könyvkiadónál
2005-ben megjelent könyv címére utal. Az előadás a Szlovákia területén – Pozsonyban, Nagyszombatban, Selmecbányán, Eperjesen és Kassán – egykoron működött országos,
sőt európai hírű főiskolák sorsát követte nyomon az előadó.
Popély Gyula arról beszélt, hogy mit jelentettek ezek a felsőoktatási intézmények a Felvidéken élőknek, illetve az egész
magyarság számára. Részletesen taglalta az első világháború
utáni elsorvasztásukat, a felszámolt főiskolák és diákjaik további sorsát.
-O-

Zo života Humanitného združenia „Ľudské srdce”
Som jedným z tých, ktorí sú obyvateľmi tohto sociálneho
zariadenia. Prišiel som sem v októbri 2005. Za túto krátku
dobu som sa presvedčil, aké má toto zariadenie v našej spoločnosti významné poslanie. Obrátil som sa na pani Martu
Fránikovú, vedúcu tohto sociálneho komplexu, ktorá mi
ochotne odpovedala na všetky moje otázky.
V objekte boli dlhé roky detské jasle. V roku 1995 vzniklo
tu občianske združenie, ktoré za pomoci Ministerstva práce a
sociálnych vecí zriadilo zariadenie, ktoré pomáha starým ľuďom prežiť ich posledné roky života dôstojne. Po rekonštrukcii objektu sa tu začali poskytovať sociálne služby starým ľuďom, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Toho času je v domove umiestnených 30 žien a 10 mužov. Obyvatelia sú čiastočne
alebo úplne imobilní a potrebujú sústavnú 24 hodinovú sta-

rostlivosť. Pracujú tu kvalifikované sestričky, opatrovateľka a
sanitárky. Počas môjho pobytu som sa zúčastnil takmer na
každom kultúrnom a spoločenskom podujatí, ktoré zorganizovalo vedenie zariadenia (Mikuláš, Vianoce, MDŽ, čajové
posedenia, spoločenské hry). Cieľom týchto podujatí je, aby
sme sa rozptýlili a pozabudli na naše životné problémy. Iste
majú pracovníci a vedenie veľa problémov, ale snažia sa ich
spoločnými silami úspešne riešiť. V zariadení je podávaná
strava 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pre
diabetikov aj druhá večera). Zariadenie je príkladne udržiavané. My, obyvatelia tohto zariadenia sa chceme poďakovať
personálu za ich starostlivosť a chceme im popriať veľa úspechov a trpezlivosti vo svojej veľmi prospešnej a užitočnej práci.
Karol Šafárik

2006. április
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Értékelt a vöröskereszt

Uznanie darcom krvi

2006. március 6-án tartotta évzáró közgyűlését a vöröskereszt muzslai alapszervezete, melyen részt vett a Szlovák Vöröskereszt területi egyesületének elnöknője
Dubnická Alžbeta, Marta Ficzová igazgatónő, valamint
Drapák Károly polgármester. Cserman József elnök beszámolójában az elmúlt időszakot értékelte és a Vöröskereszt helyi szervezetének tevékenységéről beszélt. Kiemelte, hogy az elmúlt évben négyszer történt véradás. Az év
végén karácsonyi és újévi hangulatban a véradók és a
szervezet tagjai közös beszélgetést szerveztek. Az évzáró
taggyűlés egyúttal kiváló alkalom volt arra, hogy méltóképpen értékeljék a véradókat. A polgármester a község
és a képviselőtestület nevében emléklapot adományozott
két véradónak, Pathó Gyulának és Tóth Attilának, akik a
Jánsky-érem arany, illetve ezüst fokozatának tulajdonosai, és kifejezte elismerését e nemes és humánus cselekedetért. A polgármester beszédében hangsúlyozta a Vöröskereszt tevékenységének társadalmi jelentőségét és köszönetet mondott az önkéntes tisztségviselőknek, valamint
az összes véradónak.

20. marca sa za prítomnosti hostí z územného spolku Slovenského červeného kríža – predsedníčky Alžbety Dubnickej, s riaditeľky Marty Ficzovej, ako aj starostu obce Károlya Drapáka sa
uskutočnila výročná členská schôdza mužlianskej organizácie.
V správe prednesenej predsedom miestnej organizácie Jozefom
Csermanom bolo zhodnotené uplynulé obdobie a vykonaná bilancia činnosti miestnej organizácie. Predseda vyzdvihol, že v
uplynulom roku členovia darovali krv štyrikrát. Koncom roka
sa uskutočnilo spoločenské posedenie vo vianočnej a novoročnej atmosfére pre darcov krvi a členov miestnej organizácie.
Výročná členská schôdza dala zároveň priestor aj pre dôstojné
ocenenie darcov krvi. Z rúk starostu obce boli dvom darcom,
Júliusovi Pathóovi a Attilovi Tóthovi, nositeľom zlatej resp.
striebornej Jánskeho plakety odovzdané ďakovné listy v mene
obce, vyjadrujúce uznanie nad príkladným a humánnym postojom ocenených.
Starosta obce vo svojom príhovore vyzdvihol celospoločenský
význam činnosti hnutia červeného kríža, a zároveň vyslovil poďakovanie dobrovoľným funkcionárom ako aj všetkým darcom
krvi.

Cserman József (ford.: -g-)

Cserman Jozef

Bartók, Mozart és a többiek

Skvelý koncert

A Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola és a Stilla
Pectus kamarakórus március 31-én a tanítók napja alkalmából nagysikerű hangversenyt adott az iskola hangversenytermében.
A mintegy kétórás előadás keretében az iskola zenetanárainak tolmácsolásában számos világhírű zeneszerző – Vivaldi,
Ravel, Bartók, Mozart, Hacsaturján, Offenbach műveiből hallhatott ízelítőt Párkány zenekedvelő közönsége. Különösen élményszámba ment Baranovics Andrea és Dagmar Uhrinčaťová
négykezes zongorajátéka (Mozart ötödik, d-dur nyitány), vagy
Offenbach: Orfeusz az alvilágban című operett-kánkánja három hegedű, harmonika, furulya, cselló és dob megszólaltatásával. A Stilla Pectus a tőle megszokott tiszta csengő hangon
énekelt egy-egy Bartók és Mozart szerzeményt, ily módon tisztelegve a két muzsikus idei jubileumán. A helyi zeneiskola tanárai elmélyült zenei tudásról tettek tanúbizonyságot. Számos
hangszert megszólaltattak, köztük a cseh találmánynak számító melafont is. A március végi koncert ismét igazolta, hogy a
művészeti alapiskola figyelemreméltó színfoltja Párkány kulturális életének.

Štúrovská Základná umelecká škola F. Liszta a komorný
spevácky zbor Stilla Pectus pri príležitosti „Dňa učiteľov”
usporiadali veľkolepý slávnostný koncert v koncertnej sále
školy.
V dvojhodinovom programe sme mohli s úžasom obdivovať skladby od svetoznámych skladateľov, ako sú Vivaldi,
Ravel, Bartók, Mozart, Chačaturjan, Offenbach v podaní
učiteľov školy. Mimoriadny zážitok nám ponúkli Andrea Baranovics a Dagmar Uhrinčaťová so skvelou štvorručnou
hrou na klavíri. Predniesli Mozartovo piatu D-dur uvertúru.
Ďalej známy Kankán z Offenbachovej operety „Orfeus
v podsvetí”. Už klasicky na vysokej úrovni, s nádherne čistou intonáciou predniesol komorný spevácky zbor Stilla
Pectus skladby od Bartóka a Mozarta, čím poctili majstrov
z príležitosti ich jubilea.
Učitelia ZUŠ nás znovu presvedčili o svojej zanietenosti a
láske k hudbe. Popri množstve hudobných nástrojov sme
mohli počuť aj nový český hudobný „vynález” – melafón.
Marcový koncert nás znovu utvrdil v tom, že umelecká škola je dôležitou súčasťou štúrovského kultúrneho života.

Oravetz Ferenc

Oravetz (Preklad: -gp-)

Hol legyen az ipari park?

Kde bude priemyselný park?

A képviselőtestület februári döntése nyomán a városvezetés tárgyalni szeretne Dirk Poottal, a Smurfit Kappa Rt.
nemrég kinevezett vezérigazgatójával az ipari park ügyében. Tekintettel a tulajdonos- és egyben igazgatóváltásra
Ján Oravec polgármester megpróbálja meggyőzni a
vezérigazgatót arról, hogy a gyár tulajdonában lévő, a vasúti sínek és a gyár kerítése közötti mintegy 20 hektárnyi
területet a gyár adja el a városnak. Egyes vélemények szerint ésszerű megfontolásból az ipari park céljaira nem a
gyár kerítésével párhuzamosan, hanem az említett területen kellene az ipari parkot kialakítani, mivel a gyár melletti telektulajdonosokkal nem biztos, hogy sikerül megegyezni a parcelláik eladásáról. Az sem kizárt, hogy a párkányi ipari parkot nem a gyár mellett, hanem majd máshol
hozzák létre.

Po februárovom uznesení mestského zastupiteľstva
vedenie mesta chce jednať s Dirkom Pootom, novým
generálnym riaditeľom spoločnosti Smurfit Kappa
Štúrovo, a.s. vo veci priemyselného parku. Vzhľadom
na zmenu majiteľa i riaditeľa firmy sa primátor Ján
Oravec pokúsi presvedčiť generálneho riaditeľa o odpredaji približne 20 hektárového pozemku mestu. Jedná sa o pozemok nachádzajúci sa medzi železničnou
trasou a plotom závodu. Podľa niektorých názorov by
totiž bolo výhodnejšie odkúpiť práve spomínaný pozemok ako lokalitu pre priemyselný park, nakoľko nie je
isté, že sa na predaji podarí dohodnúť s majiteľmi pozemkov nachádzajúcich sa pri plote celulózky. Nie je
vylúčené ani to, že priemyselný park nebude lokalizovaný pri fabrike, ale na inom mieste.

-O-

-O- (Preklad: -gp-)
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Rendőrségi hírek

Polícia proti drogám

Az elmúlt hónapokban a helyi rendőrök számos sikeres akciót
hajtottak végre.
Március végén és április elején megszaporodott Párkányban a román állampolgárságú „turisták” száma, akik utcai árusoknak kiadva
magukat meglopták az embereket, nagy csoportjuk olykor félelmet
keltett főleg az idősebb lakosok körében. A helyi rendőrök április 5én reggel előállították a csoport tagjainak zömét, ami kisebb riadalmat keltett a sétálóutca járókelőiben. Okmányaikat, román, bolgár,
magyar rendszámú autóikat, lakhelyüket, valamint portékájukat a
rendőrök alapos ellenőrzésnek vetették alá. A rendőri intézkedés
után részben önszántukból, részben kényszerből elhagyták a várost.
Történt ez a lakosság, az önkormányzat és a rendőrség jó együttműködésének eredményeként.
Kísértetiesen hasonló eset történt április 10-én, amikor a helyi
rendőrök egy litván családot állítottak elő, akik méltányos büntetés
kifizetése után távoztak városunkból.
Április 7-én kommandósok és a szakszolgálat közreműködésével a
párkányi rendőrség megszűntetett egy párkányt és környékét is ellátó droggyártó laboratóriumot. Bár a rendőrségi akció Párkányon kívül történt, a jövőben tulajdonképpen Párkányra nézve is pozitív hatása lesz. Egyes vélemények szerint a droglaboratórium felszámolása
a kábítószerek visszaszorítása szempontjából a párkányi rendőrség
eddigi legnagyobb sikere. A szokottnál nagyobb kommandós jelenlétet Köbölkút és Szőgyén környékén egyesek egy állítólagos gyilkossággal hozták összefüggésbe, ami azonban nem fedi a valóságot, a
kommandósok felbukkanása ugyanis az említett rajtaütéssel függött
össze.
Értesüléseink szerint tovább folytatódik a rendőrség által már korábban meghirdetett, főleg a kábítószerárusok ellen irányuló „tavaszi nagytakarítása”. A drogfogyasztás elleni harc a helyi rendőrség
munkájának fontos részét képezi. A rendőrök véleménye szerint csak
idő kérdése, hogy régiónkban újabb drogosok kerüljenek horogra.

V uplynulých mesiacoch miestna polícia vykonala
množstvo úspešných zásahov.
Koncom marca, začiatkom apríla sa zvýšil počet rumunských „turistov”, ktorý sa občas vydávajú za pouličných predavačov, pričom okrádajú obyvateľstvo. U niektorých, hlavne starších ľudí spôsobujú nemalý strach.
Miestni policajti 5. apríla v ranných hodinách predviedli
väčšinu uvedenej skupiny, čo spôsobilo menšiu paniku
v radoch chodcov pešej zóny. Policajti skontrolovali ich
doklady, totožnosť, autá s maďarskými, rumunskými
a bulharskými ŠPZ, a predávaný tovar. Po policajnej
kontrole niektorí opustili mesto dobrovoľne, ostatní boli
vykázaní. Celá akcia sa uskutočnila po dobrej spolupráci polície, mestskej samosprávy a obyvateľov mesta. Podobný prípad sa stal 10. apríla, keď policajti predviedli
rodinu z Litvy, ktorá po vyplatení náležitej pokuty opustila mesto.
7. apríla miestna polícia s jednotkou rýchleho nasadenia zlikvidovala laboratórium na výrobu drog, ktoré zásobovalo Štúrovo a jeho okolie. Aj keď udalosť sa stala
mimo Štúrova, do budúcna to bude mať pozitívny dopad
aj pre naše mesto. Akciu naši policajti považujú z hľadiska potlačenia šírenia drog za svoj doterajší najväčší
úspech. Väčší pohyb „kukláčov” v okolí Svodína a Gbeliec dopomohol k zrodu fámy o údajnej vražde, táto informácia je však mylná, nakoľko sa jednal o zásah proti
drogovým dílerom.
Podľa našich informácií polícia naďalej pokračuje
v protidrogovom „jarnom upratovaní”. Boj proti drogám
tvorí dôležitý článok činnosti miestnej polície. Podľa ich
názoru je len otázkou času, kedy sa v našom regióne dostanú na udicu ďalší drogoví díleri.

-O-

-O- (Preklad: -gp-)

Útiköltség térítés külföldre is
A munka-, szociális és családügyi hivatalok révén 2006-tól
útiköltség térítést igényelhetnek az egykori álláskeresők. Az
5/2004 számú foglalkoztatásról szóló törvény 53 paragrafusa
értelmében havonta legfeljebb 2000 koronát tehet ki ez a fajta anyagi támogatás. A foglalkoztatásról szóló idén hatályba
lépő törvény a 2006. január 2-a után munkába állók mobilitását próbálja elősegíteni az unión belüli országokban. Az útiköltség térítést azok a személyek igényelhetik, akik elhelyezkedésük előtt legalább fél évig regisztrált álláskeresők voltak,
ill. ezzel egyidejűleg hátrányos helyzetűek is. A kérvényt a
munkába állás napjától visszamenőleg hat hónapig lehet benyújtani. Fontos tudnivaló, hogy a törvény nemcsak a hazai
üzemekben dolgozókra vonatkozik. A jogszabály adta lehető-

séggel azok is élhetnek, akik történetesen Magyarországon
dolgoznak és munkahelyük, valamint állandó, vagy ideiglenes
lakhelyük és munkahelyük között ingáznak. A törvény nem
határozza meg, hogy a kérvényezőnek milyen közlekedési eszközt kell használnia.
Az útiköltség térítéshez a munka-, szociális és családügyi hivatalhoz egy kérvényt kell benyújtani /a nyomtatvány a hivatalokban beszerezhető/, amelyhez csatolandó egy igazolás a
munkaviszonyról. A lakhely és a munkahely között kilométerekben mért távolságot a hivatal alkalmazottja ellenőrzi és pozitív elbírálás esetén legjobb esetben egy évig kaphatjuk a havi maximálisan 2000 korona támogatást.
-O-

Náhrada cestovného aj do cudziny
Prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny od roku 2006 môžu žiadať náhradu cestovných nákladov niekdajší
nezamestnaní. Podľa zákona o zamestnanosti č. 5/2004, § 53 sa
jedná o náhradu za cestovné max. do výšky 2000 Sk mesačne.
Uvedený zákon, ktorý vstúpil do platnosti v r. 2006 sa snaží
podporiť mobilitu tých, ktorí vstúpili do zamestnania po 2. januári 2006 v krajinách EÚ. Uvedenú dávku podľa zákona môžu žiadať tí, ktorí pred vstupom do zamestnania boli aspoň pol
roka registrovaný ako uchádzači o zamestnanie a súčasne sú v
znevýhodnenej situácii. Žiadosť môžu dotknutí podať spätne do
pol roka od nástupu do zamestnania. Dôležité je, že zákon sa

nevzťahuje len na doma zamestnaných. Nárok majú aj osoby,
ktoré pracujú napríklad v Maďarsku a musia pravidelne cestovať medzi pracoviskom a trvalým alebo prechodným bydliskom.
Zákon neurčuje, aký dopravný prostriedok sa musí používať. K
náhrade cestovného je potrebné podať žiadosť na príslušný úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny (tlačivá sú k dispozícii na úradoch), a priložiť potvrdenie o zamestnaní. Vzdialenosť medzi
bydliskom a pracoviskom si overí zamestnanec úradu, a v prípade kladného rozhodnutia môže zamestnanec poberať náhradu v
max. výške 2000 Sk po dobu jedného roka.
-O- (Preklad: -gp-)
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Márciusban történt

Stalo sa v marci

– Este havazás kezdődött.
– További hóesés – 10-12 cm hó borította a tájat.
– A Trenčín – Inter (1:2) első ligás mérkőzésen a
Trenčín csapatában bemutatkozott a Párkányból igazolt Tárnyik István.
7. – Lábik János kiállításának megnyitója az esztergomi
Sziget Galériában.
9. – Az Érsekújvárban megrendezett Járási Népdalversenyen a II. kategória nyertese Szabó Annamária
(Muzsla).
10. – „Bartók Béla útján” címmel a városi galériában
megnyílt Pécsi L. Dániel kiállítása – A XXI. Balassi
Napok nyitó rendezvénye.
„Danubian Music Fest 2006” a VMK nagytermében – A
PIK rendezvénye. A közönségszavazatok alapján: 1.
Connektor, 2. Rock Stone, 3. Suck US, 4.
California, 5. Neurasthenia, 6. Day Dreams, 7. Ady
Street.
11. -Torinóban a Téli paralimpián a testi fogyatékosok
lesikló versenyében bronzérmet nyert a párkányi
Iveta Chlebáková – Tokarčíková.
– Az Anyám fekete rózsa c. nemzetközi vers- és prózamondó verseny továbbjutói: Barna Gergely (próza), Fazekas Réka (vers). Mindketten a Párkányi
Gimnázium diákjai.
12. – A Szivárvány kórus közreműködött a református
Istentiszteleten.
14. – Koszorúzás a kopjafánál, majd ünnepi est a VMK
nagytermében az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére. Ünnepi beszédet mondott: Szigeti László, oktatási miniszter. Közreműködött: Réti Árpád színművész.
15. – Megemlékezések a szabadságharc évfordulójáról a
gimnáziumban, Ebeden, Kéménden, Köbölkúton,
Kisújfalun és Szőgyénben.
16. – Kábítószer-forgalmazás alapos gyanúja miatt három fiatalembert vett őrizetbe a rendőrség a Jednota
áruház előtt. A lebukott fiataloknál mintegy 20 adag
pervitint, fecskendőket és egyéb kellékeket találtak.
17. – Radics Béla emlékkiállítás nyílt a VMK-ban. A
megnyitó után Tűzkerék koncert következett.
– Megemlékezés a szabadságharc évfordulójáról
Muzslán.
18. – A přerovi Logisztikai Főiskola Párkányba kihelyezett konzultációs központjának ünnepélyes tanévnyitója.
– Huszka Jenő – Martos Ferenc: Gül Baba – a
révkomáromi Teátrum Színházi Polgári Társulás
előadása a VMK nagytermében.
22. – A Víz világnapja alkalmából a Dunát és vidékét ábrázoló történelmi térképek kiállításának megnyitása
a városi múzeumban.
23. – „Maradnak az igazak” – Wass Albert emlékest a
Csemadok házban a XXI. Balassi Napok keretében.
Közreműködött: Simó József.
24. – A vers- és prózamondók versenyének kerületi fordulójából továbbjutók: Barna Gergely (próza) – 2.
hely, Fazekas Réka (vers) – 3. hely.
26. – Štúrovo – Nové Mesto nad Váhom 1:1 (1:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
29. – Árad a Duna, a vízszint 520 cm.
30. – „Búcsú a főiskoláktól” – Popély Gyula történész
előadása a Csemadok-házban.
31. – A Duna vízszintje elérte a kikötő peremét (620
cm).

4. – Večer začalo snežiť.
5. – Sneženie pokračovalo – napadlo 10-12 cm snehu.
– V prvoligovom zápase Trenčín – Inter (1:2) sa
predstavila čerstvá štúrovská posila Trenčína Štefan Tárnyik.
7. – Otvorenie výstavy z diel Jána Lábika v Galérii
Sziget v Ostrihome.
9. – V okresnom kole súťaže v prednese maďarských
ľudových piesní (2. kategória) zvíťazila Annamária Szabó (Mužla).
10. – Slávnostné otvorenie výstavy Pécsi L. Dániela
v mestskej galérii – úvodné podujatie XXI. Balassiho dní:
– „Danubian Music Fest 2006” vo veľkej sále MsKS
– podujatie PIK-u. Podľa hlasovania obecenstva:
1. Connector, 2. Rock Stone, 3. Suck US, 4. California, 5. Neurasthenia, 6. Day Dreams, 7. Ady
Street.
11. – Na zimnej paraolympiáde v Turíne v zjazde telesne postihnutých sa získala bronzovú medailu Iveta Chlebáková – Tokarčíková.
– Z oblastného kola medzinárodnej recitačnej súťaže „Anyám fekete rózsa” postúpili: Barna Gergely
(próza), Fazekas Réka (báseň). Obaja žiaci gimnázia.
12. – V bohoslužbe ref. kresťanskej cirkvi účinkoval
spevokol Szivárvány.
14. – Kladenie vencov pri pamätnom stľpe na Hlavnej
ulici. Slávnostný večer vo veľkej sále MsKS na výročie maďarskej revolúcie r. 1848-49. Slávnostný
prejav predniesol: László Szigeti, minister školstva. Účinkoval herec Árpád Réti.
15. – Revolúciu r. 1848-49 si pripomenuli na gymnáziu, v Obide, Kameníne, Gbelciach, Novej Vieske
a vo Svodíne.
16. – Pre podozrenie z rozširovania omamných látok
polícia na zadržala troch mladých mužov pri obchodnom dome Jednota. Našli u nich asi 20 dávok
Pervitinu, striekačky a iné pomôcky.
17. – V MsKS bola otvorená Pamätná výstava legendárneho gitaristu Bélu Radicsa. Potom nasledoval
koncert skupiny Tűzkerék.
– Spomienka na revolúciu r. 1848-49 v Mužli.
18. – Slávnostná imatrikulácia prvákov štúrovského
konzultačného strediska Vysokej školy logistiky
z Přerova.
– Huszka Jenő – Martos Ferenc: Gül Baba – vystúpenie divadla Teátrum z Komárna vo veľkej sále
MsKS.
22. – Pri príležitosti Svetového dňa vody bola otvorená
v mestskom múzeu výstava historických máp,
zobrazujúcich Dunaj a jeho okolie.
23.- Pamätný večer Alberta Wassa. Verše básnika
v dome Csemadoku zarecitoval József Simó – podujatie XXI. Balassiho dní.
24. – Z krajského kola recitačnej súťaže postúpili:
Barna Gergely (próza) – 2. miesto, Fazekas Réka
(báseň) – 3. miesto.
26. – Štúrovo – Nové Mesto nad Váhom 1:1 (0:0) –
majstrovský futbalový zápas.
29. – Silne stúpa hladina Dunaja – 520 cm.
30. – Prednáška historika Gyula Popélya v dome Csemadoku.
31. – Hladina Dunaja dosiahla okraj prístavu
(620 cm).

(p.j.)

(p.j.)
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Príroda v okolí Štúrova
Aj napriek tomu, že naše mesto leží na Podunajskej nížine, príroda je v jeho okolí značne rozmanitejšia ako na
iných miestach tohto územia. Okoliu najviac dominuje
naša najväčšia rieka Dunaj a pohorie Burda, čnejúce nad
okolitou krajinou až do výšky 395 metrov nad morom.
Spolu s oproti ležiacim, maďarským pohorím Piliš, tvoria
peknú panorámu a zaujímavé scenérie východne od mesta. Prírodný charakter vhodne doplňujú rieky Hron a Ipeľ
a pohorie Vŕšok. Členitý terén vytvára podmienky pre
vznik veľmi rôznorodých biotopov, na ktorých rastie pestrá paleta rastlín a vyskytujú sa mnohé živočíchy, s rozdielnymi a často veľmi vyhranenými nárokmi na životné
prostredie. Tak môže vnímavý človek nachádzať v okolí
rastlinné a živočíšne spoločenstvá lesov, stepí, lesostepí
aj skál, rovnako ako spoločenstvá vyžadujúce pre svoj život vodné plochy, alebo močiare. Teplá a pomerne suchá
klíma vytvára podmienky pre výskyt početných teplomilných druhov, bežne sa vyskytujúcich v južných krajinách
okolo Stredozemného mora a majúcich u nás severnú
hranicu svojho rozšírenia.
Ľudia však svojou činnosťou často negatívne ovplyvňujú svoje okolie a preto je nutné vytvárať aj určité mechanizmy na ochranu nášho prírodného bohatstva. Jedným z
prostriedkov je aj vyhlásenie výnimočných lokalít – významných tak na Slovensku, ako i v medzinárodnom meradle – za prírodné rezervácie, kde sa môžu rastliny aj živočíchy nerušene vyvíjať. Paradoxom súčasnej doby je, že
mnohí ľudia ani nevedia, aké prírodné bohatstvá majú
neďaleko svojho bydliska a pod vplyvom médií sú skôr
informovaní o prírode Afriky a iných exotických krajov.
Preto snáď nebude na škodu, trochu sa v nasledujúcich riadkoch zoznámiť aj s prírodným bohatstvom nášho okolia.
Národná prírodná rezervácia Parížske močiare
Necelých 20 kilometrov od Štúrova sa v katastroch obcí Gbelce a Nová Vieska nachádza unikátna lokalita nielen národného, ale aj medzinárodného významu. Podľa
odborníkov ide o pozostatok pleistocénneho hlavného
alebo vedľajšieho toku Dunaja. V súčasnosti sa na týchto
miestach nachádzajú rozsiahle bariny zväčša zrastané porasty trsti obyčajnej (Phragmites australis), miestami pálky širokolistej (Typha latifolia) a pálky úzkolistej (Typha
angustifolia). Barinu lemujú porasty rôznych drevín, ako
topoľ čierny (Populus nigra), javor poľný (Acer campestre), brest hrabolistý (Ulmus minor), vŕba purpurová (Salix purpurea) a vŕba popolavá (Salix cinerea). Z krovín sú
to hlavne trnka obyčajná (Prunus spinosa), hloh jednosemenný (Cratageus monogyna), ruža šípková (Rosa canina) a baza čierna (Sambucus nigra). Na okrajoch sú to
pestré porasty rôznych tráv a ostríc, premiesené rôznymi,
často vzácnymi rastlinami. V roku 1996 bol tu napríklad
potvrdený výskyt, na Slovensku kriticky ohrozeného starčeka zlatožltého (Senecio doria). Priam vo vode rastie aj
jedna z nemnohých našich mäsožravých rastlín, bublinatka obyčajná (Utricularia vulgaris). Samozrejme len
vymenovanie všetkých druhov rastlín by zabral niekoľko
stránok bežného časopisu. Pri poslednom inventarizačnom výskume v rokoch 1994-1997 bolo priamo na území rezervácie a v jej širšom okoliu zistené asi 300 druhov
vyšších rastlín, zväčša vyžadujúcich vyššie nároky na teplo a vysoké požiadavky na vodu.
Rovnako bohatá je aj fauna tohto územia. Napríklad
len z vodných bezstavovcov sa tu zistilo vyše 110 druhov.
Zaujímavý je napríklad jeden zástupca z rodu blanokrídlovcov (Hymenoptera), ktorý tu bol nalezený v roku
1995, a bol popísaný len v roku 1961, nielen ako nový

druh, ale aj nový rod pre vedu. Podľa náleziska dostal názov – Gbelcia crassiceps. Aj početnosť ostatných skupín
bezstavovcov je veľmi pestrá a mnohé druhy mäkkýšov,
pavúkov, chrobákov sú zaradené v červenej knihe ohrozenej fauny Slovenska.
To platí aj o rôznych rybách, obojživelníkov, plazov aj
cicavcov, ktorí na lokalite žijú.
Z rýb sa tu vyskytuje, alebo v minulosti vyskytoval
vzácny blatniak európsky (Umbra krameri). Z obojživelníkov sa tu zistilo 12 druhov, a z plazov len 3 druhy, z
nich je však pozoruhodný výskyt korytnačky močiarnej
(Emys orbicularis). Rovnako z cicavcov tu môžeme stretnúť okrem srnky, diviaka a líšky aj vzácnu vydru. Z menších druhov je zaujímavý nález malého druhu hlodavca
hraboša severského (Microtus oeconomus), ktorý na území zostal ako pozostatok z doby ľadovej. Na jeho výskyt
boli zoológovia upozornení nálezom kostrových zvyškov
vo vývržkoch plamienky driemavej (Tyto alba).
Týmto sa dostávame ku skupine, ktorá je na území mimoriadne druhovo aj početne zastúpená. Pri intenzívnom
ornitologickom výskume, ktorý tu prebieha najme od
konca sedemdesiatych rokov minulého storočia sa tu
potvrdil výskyt 167 druhov vtákov, čo tvorí takmer polovinu všetkých vtáčích druhov zistených na Slovensku.
Z tých 63 druhov tu preukázateľne hniezdi, a u 16 ďalších druhov sa hniezdenie predpokladá. V porastoch
tŕstia početne hniezdi napríklad chriašteľ vodný (Rallus
aquaticus), lyska čierna (Fulica atra) a najme rôzne druhy trsteniarikov , svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides), fúzatka trstinová (Panurus biarmicus) a strnádka
trstinová(Emberiza schoeniclus). Na stromoch lemujúcich močiare môžeme často vidieť aj zaujímavé visiace
hniezda kúdeľníčky lužnej (Remiz pendulinus). Zo vzácnych vtákov hniezdi na tejto lokalite napríklad bučiak
veľký (Botaurus stellaris), bučiačik malý (Ixobrychus minutus), beluša veľká (Ardea alba) , volavka purpurová
(Ardea purpurea), kaňa močiarna(Circus aeruginosus),
chriašť bodkovaný (Porzana porzana) a pravdepodobne
aj chriašť malý (Porzana parva). Azda najvzácnejším vtákom je šašiniarik tenkozobý (Acrocephalus melanopogon). Tento druh k nám prenikol v posledných rokoch z
juhu a Parížske močiare sú zatiaľ jeho jedinou známou
hniezdnou lokalitou na Slovensku. Mnohé vtáky z okolia
využívajú lokalitu na hľadaní potravy. Neprístupnosť
močiara vytvára vhodné podmienky aj ako nocovisko pre
mnohé vtáčie druhy. Priam fascinujúce sú letné a jesenné
večery, keď do tŕstia zaletujú státisíce vtákov, najmä lastovičiek (Hirundo rustica) a škorcov (Sturnus vulgaris).
Veľa vtáčích druhov zo severných krajov využíva lokalitu
ako zastávku na oddych pri svojich ťahových cestách na
jar aj na jeseň. Ale ani v zime neostávajú trstiny opustené. Vhodné podmienky pre prežitie zimného obdobia tu
nachádzajú najme strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus), stehlík (Carduelis carduelis), zelienka (Carduelis
chloris), sýkorka belasá (Parus caeruleus ), sýkorka veľká
(Parus major), oreišok (Troglodytes troglodytes) a vzácny
strakoš veľký ( Lanius excubitor).
Pre svoju výnimočnosť je lokalita vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu o celkovej rozlohe 184,05 ha s
najvyšším stupňom ochrany. Súčasne je močarina biocentrom národného významu a súčasťou Národnej ekologickej siete NECONET. Medzinárodný význam podčiarkuje aj zápis lokality do zoznamu v rámci tzv. „Ramsarskej dohody”, ktorá chráni najvýznamnejšie vtáčie územia v Európe ( Important Bird Areas, IBA)
Vladimír Hošek
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Párkány környékének természeti érdekességei
Annak ellenére, hogy városunk a Dunamenti síkságon
(a Kisalföld északi részén) fekszik, környékének természeti képe jóval változatosabb e síkság más tájaiénál. A környezetet kétségtelenül leginkább legnagyobb folyónk, a
Duna, valamint a várostól keletre emelkedő Kovácspataki dombok hegység határolja be. Ez utóbbi 395 m tengerszint feletti magasságával csatlakozva a túlsó parton lévő Pilis hegységhez valamint a Garam és Ipoly mögött
emelkedő Börzsöny ormaihoz felejthetetlen panorámát
alkot. A dimbes-dombos táj sokrétű élővilág kialakulását
és fennmaradását tette lehetővé, köztük létkörülményeikre igényes fajokét is. Így a természetet figyelmesen járó
ember találkozhat az erdők, a sztyeppék, erdős sztyeppék
vagy akár a sziklás vidékek sok jellegzetes növényével és
állatával. Ugyanúgy előfordulnak a vízi világ élőlényei
is, mint a mocsaras, lápos tájak lakói. A meleg, meglehetősen száraz éghajlat kedvez számos meleget kedvelő élőlénynek, köztük olyanoknak is, melyek a Földközi-tenger
partvidékén honosak és a mi vidékünk elterjedtségük
északi határvonalát jelenti.
Az emberi tevékenység sokszor károsan hat az élővilág
természetes létére, ezért szükséges az eredeti természetet
az adott körülményekhez hűen megóvni és megőrizni.
Ennek egyik lehetséges formája úgy Szlovákiában, mint
más országokban is egyes területek védetté, nemzeti parkokká nyilvánítása, hogy ezeken a természetvédelmi területeken az élővilág továbbra is zavartalanul létezzen és
fejlődjön az eredeti természeti viszonyokhoz hasonló körülmények között. Az emberek többsége nem is sejti, milyen rendkívüli természeti értékeket rejt a lakóhelyéhez
közeli táj. Sokan – a televízió és tömegtájékoztatás révén
– jobban ismerik távoli, egzotikus tájak, Afrika vagy
Ázsia élővilágát, mint a szülőföldükét. Úgy gondoltuk tehát, nem fog ártani senkinek, ha az alábbiakban röviden
bemutatjuk lakóhelyünk környékének élővilágának érdekességeit.
A Párizs-patak mocsarai (Nemzeti természetvédelmi
terület)
Ez a nemcsak hazai viszonylatban, de nemzetközi viszonylatban is értékes természetvédelmi terület Párkánytól mintegy húsz kilométerre nyugatra, Kisújfalu és Köbölkút határában található. Napjainkban ezen a lápos
területen, mely a szakemberek szerint a pleisztocén korban a Duna egyik vagy talán fő medre lehetett közönséges nád (Phragmites australis) borította terület, melyet
itt-ott széleslevelű gyékény (Typha latifolia) és keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia) tarkít. A mocsaras
tájat különböző fafajták övezik, mint pl. fekete nyár
(Populus nigra), mezei juhar (Acer campestre), mezei szil
(Ulmus minor), közönséges fűz (Salix purpurea) és rekettyefűz (Salix cinerea). A bokorfélék közül megtalálható a kökény (Prunus spinosa) az egybibés galagonya
(Cratageus
nonogyna), a gyepűrózsa (Rosa canina) és a fekete bodza (Sambucus nigra). A lápos területek partján különböző fűfélék nőnek, közéjük keveredve ritka növények is
akadnak. 1996-ban itt találtak olyan növényt is
(Soncecio doria), melyet Szlovákia területén már a kipusztulás fenyeget. Egyenesen a vízben nő a hazai rovarevő növények egyike a közönséges rence (Utricularia
vulgaris). Természetesen az összes érdekes és értékes növény felsorolása messze túlterjedne lapunk keretein. A
legutóbbi – 1994 és 1997 között végzett -felmérés során
több mint 300 magasabbrendű növényt találtak a védett
területen, ezek többsége meleg és vízigényes növény.
Ugyanilyen gazdag ezen terület állatvilága is. Csupán a

vízben élő gerincteleneknek több mint 110 fajtáját figyelték
meg.
Ezek
közül
hártyásszárnyúak
(Hymenoptera) egy eddig ismeretlen fajtáját, melyet
1995-ben találtak meg itt, de tudományosan leírva is
csak 1961-ben volt és lelőhelyéről a Gbelcia crassiceps
nevet kapta. A gerinctelenek további csoportjai is eléggé
sokszínűek, a puhatestűek, pókfélék, bogarak több faja
belekerült a Szlovákia veszélyeztetett állatait tartalmazó
„Vörös könyvbe”.
Érvényes ez a halakra, kétéltűekre, csúszómászókra, de
az emlősökre is, melyek e területen élnek. A halak közül
akad itt – vagy legalábbis a múltban akadt – lápi póc
(Umbra krameri). A kétéltűek tizenkettő, a csúszómászók
három faja él itt. Közülük figyelemre méltó a mocsári
teknős (Emys orbicularis). Az emlősök közül az őz, vaddisznó és róka mellett a ritka vidrából is akad. A kisebb
emlősök közül érdekes az északi pocok (Microtus
oecomus) – mely valószínűleg az utolsó jégkorszak után
maradt itt hátra. Jelenlétét egy ragadozómadár (Tyto
alba) köpetéből állapították meg a zoológusok.
A védett terület egyik legnagyobb számú állatcsoportját
a madarak alkotják. A múlt század hetvenes éveitől folyamatosan tartó madártani megfigyelések a védett területen 167 madárfaj jelenlétét bizonyították. Ez azt jelenti, hogy a Szlovákia területén előforduló madárfajok
mintegy fele megtalálható itt. Közülük 63 faj bizonyíthatóan itt is fészkel, 16 faj esetében a fészekrakást feltételezik. A nád bokrai között gyakran fészkel például guvat
(Rallus aquaticus), a szárcsa (Fulica atra), a nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides), a barkós cinege
(Panurus biarmicus), vagy a kerti sármány (Emberiza
schoeniclus). A mocsarat szegélyező fák ágain gyakran lehet a függőcinege (Remiz pendulinus) fészkeit látni. A ritkább madárfajok közül fészkel itt bölömbika (Botaurus
stellarus), pocgém (Ixobrychtus minutus), fehér gém
(Ardea alba), vörös gém (Ardea purpurea), barna réti héja (Circus aeroginosus), vízicsibe (Porzana porzana) és
valószínűleg a törpe vízicsibe (Porzana parva) is. A legféltettebb fajokhoz tartozik a nádi poszáta (Acrocephalus
melanopogon). Ez a madárfaj az utóbbi években délről
költözött hozzánk és Szlovákiában eddig csupán a Párizspatak mocsaraiban figyelték meg. Sok környékbeli madárfaj a védett területet táplálékszerzésre használja. A
nehezen megközelíthető mocsárvilág kiváló hely a madaraknak az éjszakázásra is. Szokatlan élmény, mikor nyári és őszi estéken madarak ezrei repülnek be a nádi világba éjaszakára, főleg fecskék (Hirundo rustica), valamint
seregélyek (Sturnus vaulgaris). Sok északon költő és költöző madárfaj pihenőhelyként használja a védett területet tavaszi vagy őszi vonuláskor. Ámde a mocsarak télen
sem maradnak elhagyatottan. Az átteleléshez jó feltételt
talál itt a nádirigó (Emberiza schoenicius), a tengelice
(Carduelis carduelis), a zöldike (Carduelis chloris), a kék
cinege (Parus caeroleus), a széncinege (Parus major), az
ökörszem (Troglodytes troglodytes) és ritkán a nagy őrgébics (Lanius excubitor).
A nemzeti természetvédelmi terület nagysága 184,05
hektár és a legfőbb fokú védelmet élvezi. Emellett a terület része a NECONET nemzetközi ökológiai hálózatnak.
Nemzetközi jelentőségét bizonyítja, hogy bekerült az ún.
Ramsari Egyezménybe, mely összefogja Európa legfontosabb madárvédelmi területeit. (Important Bird Areas –
IBA).
Vladimír Hošek (Ford: Lukács Zsigmond)
(Ezúton köszönjük Lőrincz Nikolett tanárnőnek
a szakkifejezések fordításánál nyújtott segítséget – a szerk.)
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Az önkormányzat hírei
Párkány város képviselőtestülete 2006. április 11-i ülésén:
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a 2/2006 sz. rendelete alapján a következő kérelmezőknek:
1.Limes-Anavum Regionális Polgári Társulás 70 000 Sk
2.Ister-Granum Ifjusági Klub, Anyák Klubja
5 000 Sk
5.Szabadidős röplabda klub
20 000 Sk
6.Mozgássérültek szervezete
5 000 Sk
7.Mozgássérültek szervezete
10 000 Sk
8.Párkány és Vidéke Kulturális Társulás
50 000 Sk
9.Szent Imre Egyházi Óvoda
10 000 Sk
11.65. sz. Szent Imre Cserkészcsapat
10 000 Sk
12.Összevont Szakközépiskola
20 000 Sk
13.Csemadok alapszervezete
20 000 Sk
14.Rozmaring Nyugdíjas Klub
17 000 Sk
15.Szlovák-Magyar Baráti Társaság
10 000 Sk
16.Motocross Team
20 000 Sk
Összesen
267 000 Sk
– tudomásul vette a városi kulturális és oktatási intézmények, valamint a városi vállalatok 2005. évi gazdálkodásáról szóló jelentéseket.
– tudomásul vette:
– a város 2005. évi zárszámadásáról szóló könyvvizsgálói
jelentést
– a város 2005. évi zárszámadásáról szóló jelentést
– a város 2005-ről fennmaradt kinnlévőségeinek állapotáról és azok rendezéséről szóló jelentést
– a város beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentést
– a város 2005. évi gazdálkodásáról szóló jelentést, amelynek értelmében a város tavalyi összbevételei 212 547
989,35 koronát, míg összkiadásai 211 856 649,38 koronát
tettek ki.
A különbözet korrekciója után a város gazdálkodásának
pozitív mérlege 11 682 543,67 Sk.
– a pozitív mérleg elosztását oly módon hagyta jóvá, hogy
11 132 543,67 koronát a tartalékalapba, 550 000,00 koronát pedig a lakásfejlesztési alapba csoportosított át.
– jóváhagyta a tartalékalapból 8 763 000 korona átcsoportosítását a 2006. évi költségvetés alábbi tételeire:
236 000 korona – a helyi tömegközlekedés támogatására
3 300 000 korona – az Ady utcai diákmenza felújítására
359 000 korona – a városi rendőrség állományának emelésére
1 368 000 korona – a műszaki szolgáltató vállalat leasingjének törlesztésére
3 500 000 korona – egyéb költségvetési tételekre
– visszaadta átdolgozásra a városi rendőrség 2005. évi tevékenységéről szóló jelentést, azzal, hogy az legyen kiegészítve az alábbiakkal:
– a városi rendőrség tevékenysége az illegális szemétlerakatok tekintetében
– a városi rendőrség tevékenysége a közterületek megóvása és használata, elsősorban a tehergépkocsik és autóbuszok
közterületen való parkolása tekintetében
– a városi rendőrség gazdálkodása 2005-ben
– jóváhagyta a városi galéria működési szabályzatát
– megerősítette az előző ülésen hozott – a Vadas Kft., illetve és a Vadas reality Kft. zárszámadásáról és nyereségének elosztásáról, valamint a Vadas reality Kft. társasági szerződésének módosításáról szóló – azon határozatait, amelyeket a polgármester megvétózott. A Vadas Kft. igazgatójának
bérrendezéséről és jutalmazásáról szóló határozatokat a testület nem erősítette meg. A megerősített határozatokat a

polgármester ezúttal sem írta alá.
– jóváhagyta a Slovnaft benzinkúttal szemben lévő 6559
m2 alapterületű telek besorolását az eladásra szánt ingatlanok jegyzékébe és árverés kiírását az adott telekre 1.500,Sk/m2 kikiáltási áron.
– jóváhagyta az öböl térségében lévő telekrész egyenes eladását az Agimpex Kft. számára, amely kishajó kikötőt szándékozik építeni az öböl területén. Az eladás azzal a feltétellel valósulhat meg, ha a jövőbeni vásárló egy éven belül érvényes építési engedély szerez, és további két éven belül jóváhagyatja a kiépített objektumot.
– jóváhagyta a városnak az Érsekújvár, Párkány és
Nagysurány térségi regionális társulásban való tagságát.
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális,
művelődési és sportalapból az alábbi kérelmezők számára:
– Mozgássérültek szervezete – vetélkedő szervezésére
2.000,-Sk
– Mozgássérültek szervezete – Anyák-napi rendezvényre
1.000,-Sk
– Kisegítő általános iskola – futball felszerelésre
5.000,-Sk
– Spektrum Társulás – 3. leány labdarúgó torna szervezésére
2.500,-Sk
– Spektrum Társulás – óvodások 2. sportolimpiája szervezésére
2.000,-Sk
– Összevont Szakközépiskola szülői szövetsége – iskolai
baráti találkozóra
3.000,-Sk
– Matica slovenská ASz – Anyák napi rendezvényre
2.000,-Sk
– Matica slovenská ASz – „Történelemóra másként” c.
projektre
3.000,-Sk
– Szövetkezeti sori óvoda szülői szövetsége – Anyák napi
rendezvényre
2.000,-Sk
– Spektrum Társulás – 2. mazsorett fesztiválra
20.000,-Sk
– Csemadok ASz XXI. Balassi Bálint Kulturális Napok-ra
22.400,-Sk
– Bartók utcai óvoda szülői szövetsége – „Micimackó napok”-ra
10.000,-Sk
– jóváhagyta a városi tájékoztató rendszer és a vállalkozói
tájékoztató rendszer kiépítésében való együttműködést a
ARDSYSTÉM, Kft. és az ARD, Kft. cégekkel.
– jóváhagyta a város és az Állami Földalap közti ingatlancsere szerződést, amelynek célja az egykori laktanya és a termálfürdő összekapcsolása, illetve a fürdő kiszélesítése.
– jóváhagyta 32.340,- korona jutalom kifizetését a polgármesternek, továbbá 28.175,- korona jutalom kifizetését az
alpolgármesternek, valamint 28.000,- korona jutalom kifizetését a városi főellenőrnek a 2005. október 1- től 2006.
március 31-ig terjedő időszakra.
– jóváhagyta jutalmak kifizetését a városi kulturális intézmények és a városi vállalatok vezetőinek (a lakáskezelő vállalaton kívül), amelyet egyhavi bérük magasságában állapított meg.
– tudomásul vette a polgármester minimális havi bérének
48 600,- koronában való megállapítását, továbbá jóváhagyta annak 400.- koronával való emelését 2006. január 1-i hatállyal. Ezzel a polgármester bére a tavalyi szinten maradt.
– jóváhagyta az alpolgármester havi jutalmát, amelyet
32.700 koronában állapított meg 2006. január 1-i hatálylyal. Ezzel a jutalom a tavalyi szinten maradt.
– 2006. január 1-i hatállyal 33.900 koronában határozta
meg a városi főellenőr havi bérét

2006. április

Párkány és Vidéke

Štúrovo a okolie

17

Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, konaného dňa
11. apríla 2006:
-schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle
svojho nariedenia č. 2/2006 pre nasledovných žiadateľov:
1. Limes-Anavum regionálne kult. združenie
70 tis. Sk
2. Ister-Granum mládežnícky klub, Klub matiek
5 tis. Sk
5. Združenie rekreačného volejbalu
20 tis. Sk
6. ZO-Slov. zväzu telesne a civilizačne postihnutých5 tis. Sk
7. ZO-Slov. zväzu telesne a civilizačne postihnutých10 tis. Sk
8. Kultúrne združenie Štúrovo a okolie
50 tis. Sk
9. Cirkevná materská škola Sv. Imricha
10 tis. Sk
11. 65. Skautský zbor Sv. Imricha
10 tis. Sk
12. Združená stredná škola – Štúrovo
20 tis. Sk
13. ZO Csemadok – Štúrovo
20 tis. Sk
14. Klub dôchodcov Rozmarín
17 tis. Sk
15. Spoločnosť slov.-maď. priateľstva
10 tis. Sk
16. Motocross Team – Štúrovo
20 tis. Sk
Spolu
267 tis. Sk
– zobralo na vedomie výsledky rozpočtového hospodárenia
kultúrnych a školských ustanovizní mesta, a mestských podnikov za rok 2005.
– zobralo na vedomie:
– správu audítora o overení účtovnej závierky mesta za rok
2005
– výročnú správu mesta Štúrovo za rok 2005
– stav pohľadávok mesta k 31. 12. 2005 a postupy MsÚ na
ich riešenie.
– vyhodnotenie vecného a hodnotového plnenia plánu investičnej výstavby
– výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Štúrovo za rok
2005 v nasledovnom rozsahu: celkové príjmy – 212 547
989,35 Sk, celkové výdavky 211 856 649,38 Sk. Po korekcii
prebytku čistý výsledok hospodárenia mesta za rok 2005 je 11
682 543,67 Sk.
– schválilo rozdelenie čistého výsledku tak, že 11 132
543,67 Sk pripísalo na účet rezervného fondu, a 550 000,00
Sk na účet fondu rozvoja bývania.
– schválilo použitie – prevod finančných prostriedkov z účtu rezervného fondu do príjmovej časti rozpočtu mesta na rok
2006 vo výške 8 763 000.- Sk z toho:
236 000.- Sk na dotáciu pre MHD Štúrovo
3 300 000.- Sk rekonštrukcia školskej jedálne na Adyho ulici
359 000.- Sk doplnenie počtu mestskej polície
1 368 000.- Sk leasingová splátka pre Technické služby
3 500 000.- Sk na ostatné činnosti podľa schváleného rozpočtu
– vrátilo správu o činnosti mestskej polície za rok 2005 na
doplnenia oblastí:
– činnosť MsP pri dodržaní ustanovení VZN č. 8/2004 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, s dôrazom na nelegálne skládky
– o činnosť MsP pri dodržaní ustanovení VZN č. 6/2002 o
udržiavaní verejných priestranstiev a zelene, s dôrazom na nepovolené parkovania ťažkých nákladných vozov, autobusov
na verejnom priestranstve
– hospodárenie MsP za rok 2005.
– schválilo štatút Mestskej galérie v Štúrove
– potvrdilo svoje vlastné uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí MZ, dňa 22. 3. 2006, ktoré primátor nepodpísal, a ktoré sa týkali účtovnej závierky a rozdelenia zisku Vadaš, s.r.o, resp. Vadaš reality s.r.o, ďalej zmeny spoločenskej
zmluvy Vadaš reality s.r.o. Uznesenie týkajúce sa úpravy platu a ročnej odmeny konateľa Vadaš s.r.o MZ nepotvrdilo.

Potvrdené uznesenia primátor ani tentokrát nepodpísal.
– schválilo zaradenie pozemku (oproti čerpacej stanice Slovnaftu) o výmere 6559 m2 – orná pôda, do zoznamu majetku
určeného na predaj a vypísanie dražby na predmetný pozemok
s výkričnou cenou 1.500,- Sk/m2.
– schválilo priamy odpredaj nehnuteľností v priestore dunajskej zátoky do vlastníctva spoločnosti Agimpex s.r.o., ktorá
mieni vybudovať v zátoke prístav pre malé plavidlá. Predaj sa
môže uskutočniť s tým, že budúci kupujúci je povinný obstarať právoplatné stavebné povolenie do 12 mesiacov, a do ďalších dvoch rokov je povinný stavbu skolaudovať.
– schválilo členstvo mesta Štúrovo v Regionálnom združení
miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti.
– schválilo pridelenie finančného príspevku z mestského fondu kultúry, vzdelávania a športu pre nasledovných žiadateľov:
– MO SZTP – na kvízové posedenie
2.000,-Sk
– MO SZTP – na Deň matiek
1.000,-Sk
– ZRPŠ pri Špeciálnej základnej škole – na zakúpenie futbalových súprav
5.000,-Sk
– Záujmové združenie Spektrum – na 3. ročník dievčenského
futbalového turnaja
2.500,-Sk
– Záujmové združenie Spektrum – na 2. športovú olympiádu
predškolského veku
2.000,-Sk
– Združenie maď. rodičov pri Združenej strednej škole – na
stretnutie s družobnou školou
3.000,-Sk
– MO Matice Slovenskej – na projekt „Pozdrav ku dňu matiek”
2.000,-Sk
– MO Matice Slovenskej – na projekt „Hodina dejepisu trochu inak”
3.000,-Sk
– ZRPŠ pri MŠ Družstevný rad 22 – na oslavu dňa matiek
2.000,-Sk
– Záujmové združenie Spektrum – na II. mažoretkový festival
20.000,-Sk
– MO Csemadok na projekt „XXI. Balassi Bálint Kulturális
Napok”
22.400,-Sk
– Združenie rodičov pri MŠ Bartókova – na „Dni Macka
Pufa”
10.000,-Sk
– schválilo spoluprácu so spoločnosťami ARDSYSTÉM, s.r.o.
a ARD, s r.o. na vybudovanie a prevádzku mestského informačného systému (MIS) a informačného systému podnikateľov
(ISP).
– schválilo zámennú zmluvu medzi Mestom Štúrovo a Slovenským pozemkovým fondom, za účelom prepojenia pozemkov bývalých kasární s termálnym kúpaliskom a zabezpečenia
možnosti rozšírenia kúpaliska.
– schválilo vyplatenie odmeny primátorovi mesto vo výške
32.340,- Sk a zástupcovi primátora mesta vo výške 28.175,Sk, ďalej hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 28.000,- Sk za
obdobie od 1.10.2005 do 31.3.2006.
– schválilo vyplatenie ročnej odmeny za rok 2005 riaditeľom
mestských organizácií (okrem bytového podniku) vo výške ich
jednomesačného platu.
– zobralo na vedomie stanovenie minimálneho mesačného
platu primátora vo výške 48 600,- Sk, ďalej schválilo zvýšenie
minimálneho platu primátora mesta o 400,- Sk od 1. 1. 2006.
Týmto plat primátora zostáva na vlaňajšej úrovni.
– schválilo za výkon funkcie zástupcovi primátora mesačnú
odmenu vo výške 32.700,- Sk s platnosťou od 1. 1.2006. Týmto odmena zostáva na vlaňajšej úrovni.
– určilo mesačný plat hlavného kontrolóra mesta vo výške 33
900,- Sk s účinnosťou od 1.1.2006.
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Májové filmové hity v kine DANUBIUS, alebo čo by ste mali určite vidieť
PREMIÉRA MESIACA
SKROTENÁ HORA (USA 2005)
Réžia: Ang Lee, hrajú: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger
Aj najnovší umelecký počin päťdesiatjedenročného tchajwanského rodáka Anga Leeho (Tiger a drak, Hulk) svedčí o jeho všestrannosti a mimoriadnej filmárskej zručnosti. Rozpráva
príbeh životnej, ale nikdy nenaplnenej lásky dvoch kovbojov,
ktorí sa zblížili pri strážení stád a až do konca svojich životov
sa vlastne nikdy tak celkom neopustili. Ich vzájomné, pred verejnosťou utajované emócie postupne prerastajú do hĺbky
a nadobúdajú skutočne čosi z len ťažko uchopiteľnej monumentality ich spoločnej Skrotenej hory. Samotný príbeh je ako
tá hora – hypnotický, mlčanlivý a napriek tomu výrečný.
Zábava pre celú rodinu
DOBA ĽADOVÁ 2 (USA 2006)
Réžia: Carlos Saldanha
V pokračovaní úspešnej digitálnej animovanej rozprávkovej
komédie sa k nám vracajú naši starí známi dobrácky mamut
Manny, oplašený leňochod Sid, mrzutý šabľozubý tiger Diego
a hyperaktívna veverička, ku ktorým sa pridá mamutia slečna
Ellie. Tentoraz sa naši hrdinovia ocitnú v roztápajúcom sa svete, ktorému hrozí veľká povodeň. Predstava, že sa všetci možno už čoskoro ocitnú v najväčšom akváriu na svete, nie je práve lákavá. Ak chcete vedieť, ako to dopadne, hor´ sa do kina!
FILMOVÝ KLUB
ŠTĚSTÍ (ČR 2005)
Scenár a réžia: Bohdan Sláma, hrajú: Tatiana Vilhelmová,
Aňa Geislerová, Pavel Liška
Štěští je film o ľuďoch, ktorí žijú svoj každodenný všedný
a úmorný život v obyčajných panelákových bytoch jedného
domu. Predavačka Monika, ktorá je ochotná obetovať svoje
šťastie druhým, jej priateľka, duševne labilná Dáša s dvomi deť-

K i n o

–

mi, i jej verný kamarát z detstva, introvert Toník. Film je pestrou mozaikou tých najvzácnejších ľudských čŕt – obetavosti,
záujmu o blížneho, ochoty pomôcť a lásky, utajenej i tej priznanej, medzi mužom a ženou, medzi priateľmi, medzi rodičmi a deťmi.
Komiksový thriller
V AKO VENDETA (USA, Veľká Británia, Nemecko 2005)
Réžia: James McTeigue, hrajú: Natalie Portman, Hugo Weaving
Slávou kultového Matrixu ovenčení scenáristi bratia Wachowskí zadaptovali komiksovú klasiku, ktorá nás zavedie do
Veľkej Británie blízkej budúcnosti. Autori ju vykreslili ako fašistický policajný štát vedený ambicióznym vodcom, ktorý vyhladil nielen sexuálne a národnostné menšiny, ale vymazal aj
ten najmenší náznak kultúrneho dedičstva slobodnej éry. Len
jediný človek má chuť a moc vzoprieť sa totalitnému systému
– tajomný maskovaný anarchista menom V. Je šarmantný,
vtipný, zbiera umenie a bombové atentáty doprevádza hudbou.
Príbeh o nenaplnenom sne
ZABIJEM NIXONA (USA, Mexiko 2004)
Réžia: Niels Mueller, hrajú: Sean Penn, Naomi Watts
Predlohou filmu sa stal skutočný pokus istého Samuela Bycka, bývalého obchodníka s pneumatikami, o atentát na amerického prezidenta vo februári 1974. Hlavný hrdina v podaní vynikajúceho Seana Penna je skutočný outsider, ktorý nemal nárok ani na kúsok amerického sna. Stroskotáva ako podnikateľ,
ako manžel, je vystavený ústrkom zo strany kolegov, nemá kamarátov. Strojcom všetkého zla sa v jeho očiach stáva prezident Nixon, ktorý v priebehu filmu neustále reční zo všadeprítomných televíznych obrazoviek. A príbeh zlomeného muža sa
chýli k tragickému koncu . . .

M o z i

Danubius
Máj 2006 május

1-2.
4-5.
6-7.
9-10.
11-12.
13-14.
16.
17.
18-19.
20-21.
23-24.
25.
26-28.
30-31.

Začiatok predstavení – 19 00 – Az előadások kezdete
2-3. Mariňák (Jake Gyllenhaal, Jammie Foxx)
Môj miláčik ráže 6,65 (Jamie Bell, Bill Pullman, Chris Owen)
Vykoľajení (Clive Owen, Jennifer Aniston)
Zabijem Nixona (Sean Penn ,Naomi Watts)
Utajení (Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Annie Girardot)
Hostel (Jay Hernandes, Derek Richardson, Barbara Nedeljakova)
Filmový klub: Štěstí
Hej kamoš, kto tu varí?...(Ryan Reynolds, Anna Faris)
Pýcha a predsudok (Keira Knightley, Brenda Blethyn, Donald Sutherland)
Rafťáci (Jiří Mádl, Vojta Kotek, Jiřina Jirásková)
Skrotená hora (Jake, Gylenhaal, Heath Ledger)
Hovorí sa... (Jeniffer Anistin, Mark Ruffalo, Kevin Costner)
Doba ľadová 2 – detské predstavenie – zač. od 18.00 hodiny
V ako Vendeta (Nathalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea)

Pripravujeme v júni – Júniusi előzetes:
SAW 2 • Mission impossible 3 • Da Vinciho kód • X-men 3 • Základný inštinkt 2
Zmena programu vyhradená!!!

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová
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OZNÁMENIE

ÉRTESÍTÉS

City&Guilds akreditované jazykové centrum pri Gymnáziu v
Štúrove oznamuje záujemcom, že najbližší termín skúšok na
získanie medzinárodne uznaného certifikátu anglického jazyka
sa uskutoční dňa 24. júna 2006 (sobota)
Prihlášky na skúšku prosíme odovzdať: do 15. júna 2006
Skúšobný test: 7. a 14. júna 2006 o 15,30 (zdarma)
Podrobnejšie informácie: Ján Bobor, gymnázium, tel.:
7511640, 0915/707529

A Párkányi Gimnázium mellett működő City&Guilds
akkreditált nyelvi vizsgaközpont értesíti az érdeklődőket, hogy a
nemzetközileg elismert angol nyelvi vizsgák legközelebbi
időpontja: 2006. június 24. (szombat)
Jelentkezési határidő: 2006. június 15.
Próbateszt: 2006. június 7. és 14., 15,30 (ingyenes)
További információk: Bobor János, gimnázium, tel.:
7511640, 0915/707529

Typy skúšok:

Maturita CEF*

ESOL (Achiever – pre-interm.)
ESOL (Communicator – interm.)
ESOL (Expert – h.interm.)
ESOL (Mastery – advanced)
SESOL (ústne – všetky úrovne)

B
A
-

B1
B2
C1
C2

1850,-Sk
1850,-Sk
1950,-Sk
1950,-Sk
2050,-Sk

Žiaci gymnázia majú 10% zľavu !
C&G jazykové skúšky sú uznávané medzinárodne rôznymi
inštitúciami, univerzitami, zamestnávateľmi.
*)CEF – Spoločný európskyReferenčný rámec

Vizsgatípusok:
ESOL (Achiever – pre-interm.)
ESOL (Communicator – interm.)
ESOL (Expert – higher-interm.)
ESOL (Mastery – advanced)
SESOL (szóbeli – az összes szint)

Érettségi CEF*
B
B1
A
B2
C1
C2

1850,-Sk
1850,-Sk
1950,-Sk
1950,-Sk
2050,-Sk

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

Munkaügyi tájékoztató és tanácsadó központ
A Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal párkányi kirendeltségén áprilistól tájékoztató és tanácsadó központ nyílt,
amely számos hasznos információval szolgálhat a munkát keresőknek.
Szép Rudolf a párkányi kirendeltség vezetőjének elmondása
szerint a fent említett célra kialakítottak egy irodát, amelyben
három modern számítógép és egy nyomtató üzembe helyezésével próbálják messzemenően kielégíteni az ügyfelek munkahelykereséssel kapcsolatos igényeit. A központban alkalmazott
munkatársak a következő területeken végeznek tanácsadást:
– munkahelykeresés a világháló segítségével

Hľadáte si prácu?
Potrebujete informácie o trhu práce?
Uvažujete o svojom budúcom povolaní?

VYUŽITE SLUŽBY INFORMAČNOPORADENSKÉHO STREDISKA
!!! IPS !!!
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky,
pracovisko Štúrovo poskytuje širokej verejnosti:
– bezplatné vyhľadávanie voľných pracovných miest na
internete
– prehľad voľných pracovných miest v zahraničí
– mapy povolaní
– vzory žiadostí a životopisov
– odbornú literatúru a propagačné materiály
– odbornú pomoc pracovníkov IPS
Informačno – poradenské stredisko sa nachádza
v priestoroch ÚPSVaR v Štúrove,
Sv. Štefana 79, na 6. poschodí, č.dv. 605.

– betöltetlen külföldi munkahelyek áttekintése
– számításba jöhető foglalkozások listája
– a munkahelykereséssel kapcsolatos kérvények és önéletrajzok formanyomtatványai
– szakirodalom és propagációs anyagok
– szaktanácsadás
Mindez a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal párkányi
kirendeltségén, a Szent István utca 79 szám alatti 6. emeleten
(605. ajtó) elérhető
Mindenkit szeretettel várnak!
-O-

Szerettem volna még köztetek élni, az élettől sok szépet remélni.
A sors közbeszólt, el kellett mennem. Az emléketekben őrizzetek
engem, hogy békében nyugodjon a lelkem.
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak és ismerősnek, akik
elkísérték utolsó útjára a tragikusan elhunyt
id. BOTKA FERENCET
a párkányi új temetőbe, akit a kegyetlen
halál 74 évesen szólított el közülünk.
Köszönet minden szál virágért.
Emlékét őrzi gyászoló felesége, lánya Marika,
fia Öcsi, veje Zoli és unokái: Mišelka,
Martinka, Erika és Zolika

Mindig itt vagy velem, mégis oly távol.
Csak én tudom igazán, mennyire hiányzol.
Szívünkben mély fajdalommal
emlékezünk 2006. május 20-án, halálának
harmadik évfordulóján a drága jó férjre
GARAI SÁNDORRA (PÁRKÁNY).
Emlékét örökké őrző felesége és a rokonság

Srdečne Vás vítame
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Podujatia MsKS – a VMK műsorai
DEŇ DETÍ – GYERMEKNAP
1. jún 2006 (štvrtok – csütörtök)
Miesto/Helyszín: TK VADAŠ / VADAS termálfürdő

MESTSKÉ MÚZEUM – VÁROSI MÚZEUM
18. mája 2006 (štvrtok – csütörtök)
A Komárom – Esztegom megyei múzeumok

MESTSKÁ GALÉRIA – VÁROSI GALÉRIA
17. mája 2006 (streda – szerda)
Ganzer Katalin művésztanár tárlata
maľby, grafika – festmények, grafika

létrejötte és történetük
výstava – kiállítás
A Múzeumi Világnap alkalmából

Prvá

Vinotéka
DOBROVOĽNÉ DRAŽBY

v našom regióne!

Dňa 24. mája 2006 sa v Salóniku Hotela Thermal
v Štúrove uskutoční dobrovoľná dražba
Rodinného domu s pozemkom na Hlavnej ulici
v Štúrove o rozlohe 907 m2,
otvorenie dražby o 11:00 hod., vyvolávacia cena: 3 750.000,- Sk,
dražobná zábezpeka: 300.000,- Sk
účastníci 30 min pred otvorením dražby
Nepremeškajte túto atraktívnu ponuku a príďte
i Vy urobiť svoje podanie...
tešíme sa na Vás
BLIŽŠIE INFORMÁCIE a organizačné opatrenia nájdete na:
LICITOR group, a.s.
www.licitor.sk
Pobočka Banská Bystrica
www.reality.sk
Nám. SNP 15
tel/fax.: 048/414 55 41
974 00 Banská Bystrica
t.č. 0905 883 662

Výberové vína našich najlepších vinárov!
Darčekové balenie
Množstevné zľavy

ÖNKÉNTES ÁRVERÉSEK
2006. május 24-én a párkányi Thermal szálló szalonjában
önkéntes árverésre kerül sor.
Az árverés tárgya: a párkányi Fő utcán található családi ház telekkel (907 m2)
Az árverés kezdete: 11,00, Kikiáltási ár: 3 750.000.- Sk,
Árverési letét: 300.000.- Sk
A résztvevők megjelenése: 30 perccel az árverés előtt
Ne mulassza el a kedvező lehetőséget, tegye meg Ön is ajánlatát...
örömmel látjuk árverésünkön
KÖZELEBBI TÁJÉKOZTATÁS a fenti elérhetőségeinken
• Hľadám partiu murárov na realizáciu hrubej stavby menšieho domu so
základmi a omietkami v Štúrove. Tel.: 0907/836 205.
• Predám v Štúrove pri kúpalisku Vadaš pozemky o výmere 806 m?, 546
m?, 1807 m? na stavbu RD, penziónu, hotela a pod. Tel.: 0907/836 205.
• Czerny és Hoffman pianino eladó. Tel.: 0915/378 544.
• Czerny a Hoffman pianino na predaj. Tel.: 0915/378 544.
• Bála gála 2006 osztrák ruhenemű 20 koronás egységáron Párkányban a
szabadidőközpontban minden szerdán és szombaton! 9-12 óráig.
• Barátnőmet keresem 40 éves korig. Tel.: 0911/234 181.
• Eladó családi ház Nagyölveden. Tel.: 035/77 13 583.
• Predám detský kočík 4-kombinácia. Cena dohodou. Tel.: 0905/815 078.
• Fürdőkádzománc felújítást vállalok. 0905/983 602.
• Predám rodinný dom po renovácii v obci Belá – 4 izby, 2 garáže,
prístavby, záhrada. (Alebo vymením za trojizbový byt v Štúrove). Tel.:
0905/436 253.
• Eladó Bélán 4-szobás családi ház felújítás után, 2 garázs, melléképületek,
kert. (vagy elcserélem 3-szobás lakásért Párkányban). Tel.: 0905/436 253.
• Kúpim garáž na Športovej ulici. Tel.: 0903/492 005.
• Ingatlan bérbeadó Párkányban vállalkozásra. Tel.: 036/752 3474.
• Predám garzónku po rekonštrukcii v Štúrove na Bartókovej ulici.
0905/624 827.

Štúrovo, Hlavná 49.
(vo dvore Agrovaria )

Megnyílt régiónk első

Borszaküzlete
Párkány, Fő utca 49 (Agrovaria udvar)

Legjobb bortermelőink díjazott borai!
Ajándékcsomagolás
Nagybani vásárlás esetén
kedvezmények
• Eladó garzon renoválás után Párkányban. 0905/624 827.
• Garázs eladó a francia pékségnél. Tel.: 0905/886 859.
• Kukoricadaráló eladó. Tel.: 0907/300 660.
• Hľadám dodávateľa dreveného krovu 8? na dom v Štúrove v rozmeroch
12,5 x 12,5. Tel.: 0907/836 205.
• Bérbe adok kétszobás lakást a Billa mellett. Tel.: 7511 359.
• Működőképes Š 105 papírok nélkül olcsón eladó. Tel.: 0915/487 185.
• Táti Mepál BT. táti tüzép telepébe munkatársat – 1 fő – „C” kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező tgk. vezetőt keres darus-billencs gépkocsijára.
(„E” kategóriások előnyben). Hosszú távú munka, jó kereseti lehetőség!
Érd.: 06-30/9340-236.
• Táti Mepál 2002 Kft. (Tát, József A. u. 37.) nyerges-ponyvás FH-12
Volvo tehergépkocsira magyarországi munkára tgk. vezetőt keres hosszú
távú munkára! Jó kereseti lehetőség!
Érd.: 06-30/9340-236.
• Területi képviselőt keresünk Párkány és Komárom környékére. Feltétel:
saját autó. Tel: 0905-639281.
• Eladó büfé a stranfürdőben – teljes berendezéssel. Tel: 0905-150766.
• Hľadáme učiteľov cudzích jazykov na vyučovanie ako vedľajší pracovný
pomer. Požiadavka: vysokoškolské vzdelanie, živnostenský list. Informácie:
www.teambridge.szm.sk

2006. április
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DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
– 3 a 6-komorové profily – za rovnakú cenu!
– parapety – vonkajšie, vnútorné
– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere
– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých
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– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!
– külső és belső ablakpárkányok
– szúnyoghálók, harmonikaajtók
– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

ÚJ!

4-kamrás profilok 10% árengedménnyel

okien zdarma

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

NOVINKA! 4-komorové profily s 10% zľavou
Várja Önt az újonnan megnyílt AVON-centrum!
Ahol ajándék + ingyenes tanácsadás + nyereményjáték vár Önre!

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

TWISTER

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

Figyelje folyamatos akcióinkat!
Sledujte naše sporadické akcie!
Komplett kínálat legyezőhorgászoknak!
Kompletná výbava pre muškárenie!
Kutya- és macskatápok, játékok,
kozmetikumok, vitaminok...
Kreatív kézműves kellékek
– szalvétatechnika, gyöngyfűzés, gyertya,
szappanöntés...

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

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

FOTO

FLIPP FOTO

Express

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

Havi ajánlatunk:
Digitális fényképek kidolgozása akciós áron

9x13 cm foto 3 , 9 0
100 darab felett csupán 2 , 9 0
indexprint ingyen • 24 órán belül • kiváló minőségben
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NADŠTANDARDNÉ
PLASTOVÉ A DREVENÉ EUROOKNÁ
– 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

Objednávky a informácie: GAMEX-Štúrovo
Infotel.: 036/ 75 10 950, mob.: 0908 389 990

Poľské okná neopravujeme!

apríl 2006
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KS REALITY
Máte už kde bývať? Postaráme sa o Vás!
KS REALITY, realitná kancelária, Nánanská č. 22, Štúrovo
Tel: 036 753 4180, 0905 388 663

Z našej ponuky:
3-izbový byt v Štúrove za 1.000 000.- Sk
1-izbový byt v Štúrove 55,78 m2 za 550 000.- Sk
4-izbový byt v Mužli za 650 000,-Sk
3-izbový RD v Náne za 900 000,-Sk,
RD v Náne za 550 000,-Sk
RD v Kamenici nad Hronom za 500 000,-Sk
Chata 2 NP v Kamenici nad Hronom za 445 000,-Sk
Záhrada v Štúrove za 60 000,-Sk
Nájom v RD – 1 izba, kuchyňa, kúpeľňa za 5000,-Sk/mesiac

További kínálatunk a www.ksreality.sk honlapon
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aj na maďarské pracovné zmluvy

Q U I C K

Lipová 8, Štúrovo, za 12-poschodiakmi pri Dunaji
Hársfa utca 8, Párkány, A Duna-parti tizenkettesek mögött
Tel.: 0905/557 128

NON STOP
66
1
759
8
090

TAXI

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

Kamenárstvo – Szemők
Vyhotovenie pomníkov
Sírkövek készítése
Informácie: Ing. Ondrej Szemők, Belá 83. Tel.:0905/436 253.
Kancelária – iroda: Štúrovo, Nánanská 6

Možnosť platby na splátky. Részletfizetés is lehetséges.

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

2006. április

Párkány és Vidéke
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Štúrovo a okolie

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

0% Splátky bez úrokov!
Törlesztés kamat nélkül!
Príklad: Pri cene tovaru 14.990.- Sk, priamej platbe 1499.- Sk
a poplatku vo výške 750.- Sk budete splácať 9 mesiacov
po 1499.- Sk a RPMN bude 7,48%

Umývačka riadu
WHIRLPOOL ADP 658 (AAA)
Umývačka riadu
ZANUSSI ZDF 500 (AAA)

• 45 cm
• 9 súprav
• 6 programov
• 13 litrov vody

.-

90
14.4

• 60 cm
• 12 súprav
• 5 programov
• 15 litrov vody

.-

90
14.9
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Štúrovo a okolie

COCHER

ELEKTRO

CD, DVD médiumok
nagy választékban
10, 25, 50 darabos kiszerelésben

Párkány és Vidéke

apríl 2006

AGROMIX – Š & Š
Komenského 4, Štúrovo
www.agromix-sas.sk
Nálunk a minőség számít, nem a mennyiség!
U nás je kvalita dôležitejšia, ako množstvo!
Otváracia doba:
Nyitvatartás:
Pondelok-Piatok: 8.00-16.00
Hétfő– Péntek: 8.00-16.00
Sobota:
8.00-12.00
Szombat:
8.00-12.00

Predaj kŕmnych zmesí, koncentrátov, premixov
a chovateľských potrieb!
Tápok, sűrítmények, tápkeverékek
és állattenyésztési kellékek árusítása!
kŕmne zmesi pre psov a mačky – kutya- és macskatápok

TDK, BENQ, VERBATIM, RIDISC

Bohatý výber CD, DVD médií
10, 25, 50 kusovom balení

Szárított hús – sušené mäso 5 kg
Mancs szalámi 1 kg
Novex gran. 10 kg (+500 gr Mancs szalámi gratis)
Star Pro Original 22,7 kg
Star Pro Performance 18,2 kg
Star Pro Lamb & Rice 18,2 kg
Star Pro Puppy 18,2 kg
Purina Dog Chow Lamb & Rice 15 kg +3 kg gratis
Ontario Adult 20 kg
Eminent Adult 15 kg
Eminent Puppy 15 kg
Cicamix 1 kg
Darling 1 kg (halas)

90,29,50
189,1199,1099,1200,1099,883,1099,489,530,39,62,-

NOVINKA! – ÚJDONSÁG!
Fagyasztott csirkeláb, csirkefej, csirkehát 1 kg
Mrazené kuracie beháky, hlavy, chrbáty 1 kg

10,10,-

Na území bývalého Mliekospol-u – A volt tejgyár udvarában

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191

Tel: 0915/038456, agromix @post.sk

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

Vykupujeme:
 meď
120–170 Sk
 hliník
30–68 Sk
 nerez
30–46 Sk
 oceľový šrot Podľa
burzových cien
 mosadz
50–97 Sk
100–145 Sk
 bronz

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

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

