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GAMEX – Štúrovo
kompletná tieniaca technika

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

ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU ČALÚNENIE DVERÍ ŽALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne

látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY,

TESNENIE OKIEN A DVERÍ, SIEŤKY PROTI HMYZU,

MAĽOVANIE bytov, natieranie okien a dverí

ééss  VViiddéékkeeaa  ookkoolliiee
PPáárrkkáánnyyŠŠttúúrroovvoo

A Ghymes Együttes egyik alapítója
Szarka Gyula kezdeményezésére a Pár-
kány és Vidéke Kulturális Társulás,
valamint az esztergomi Eurohíd Ala-
pítvány 2006. július 7-8-án első ízben
rendezik meg a kéméndi Szerelem-szi-
geten a Szikince-Ghymes Fesztivált a
Szlovák Köztársaság Kulturális Mi-
nisztériuma és a Nemzeti Civil Alap-
program támogatásával .

A fesztivál reményeink szerint azt a
küldetést tölti majd be a Felvidéken,
mint amit a kapolcsi Művészetek Völ-
gye Magyarországon: a minőségi kul-
túra seregszemléje, valamint a felvidéki
magyar értelmiség és egyetemi ifjúság
éves rendszerességű találkozója lesz. A
kezdeményezők célja ezzel együtt a 60-
70-es években kulturális rendezvényei-
ről közismert Szerelem-sziget szellemé-
nek újjáélesztése, és a sziget fejlesztésé-
hez történő aktív hozzájárulás. Az idei
fesztivál csupán egyetlen helyszínen va-
lósul meg, de a következő években ki-
terjed majd további három szomszédos
településre, éspedig Garampáld, Kis-
gyarmat és Zalaba lesznek a fesztivál
egyes rendezvényeinek otthont adó
helyszínek. Ezt az elképzelést a szerve-
zők természetesen a helyi önkormány-

zatokkal karöltve szándékoznak meg-
valósítani. Ezzel az említett falvak meg-
maradását, újjáéledését is igyekszik
szolgálni a kezdeményezés, összekap-
csolva azt a falusi és kulturális turizmus

lehetőségeinek kiaknázásával. A kultu-
rális rendezvénysorozat alapvetően ze-
nei és színházi produkciókat vonultat
fel a fesztivál két napja alatt. Így pl. a
látogatók Dörner György Forrás Szín-

házának Moliere: A fösvény c. darabját
vagy a L'art pour l'art Társulat színházi
produkcióját láthatják majd. A fesztivál
nagyszínpadán péntek és szombat este
19,00 órától zajló zenei rendezvények
közül kiemelkedik a Gerendás Péter
zenekara, illetve a Ghymes Együttes,
emellett fellép majd a Korzár, a Sound
Gixer és a győri Mozart Vonósnégyes.
A kisszínpadon szombaton délelőtt
10,00 órától Pittmann Márton, Boka
Gábor, Pályi János és a Kuckó Bábcso-
port bábműsorainak örülhetnek kicsik
és nagyok. Délután 14,00 órától Kóka
Rozália népi mesemondó nyitja az iro-
dalmi délután programját, amelyben
jeles írók pódiumbeszélgetésére kerül
sor, melynek témája a bor, s amelyet
Szarka Gyula énekelt versei fűszerez-
nek. A programban természetesen teret
kapnak a vidék hagyományőrző cso-
portjai is, amelyek a helyi népszokáso-
kat viszik színre. Emellett a fesztivál ci-
vil sátrában bemutatkozási lehetőséget
kapnak az Ister-Granum Eurorégió ci-
vil szervezetei és kézművesei. A feszti-
vál ideje alatt gasztronómiai és borá-
szati programok is megvalósulnak. A
résztvevőknek a szervezők táborozási
lehetőséget is biztosítanak.
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SZIKINCE-GHYMES fesztivál
2006. július 7-8.
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Farkas Iván, térségünk parlamenti képvi-
selője: reformokról, ifjúságpolitikáról

– Képviselő úr, lassan befejeződik a válasz-
tási időszak. Mit sikerült önnek a választók
érdekében elérnie?

– Valóban itt az ideje, hogy mérleget von-
junk az elmúlt választási időszakról. Mivel a
parlament közigazgatási bizottságában dol-

goztam, kezdeném a közigazgatás átalakításával. Ennek keretében
a helyi és megyei önkormányzatokra lett átruházva több állami ha-
táskör. Az önkormányzataink tehát megerősödtek, függetlenebbek-
ké váltak az államigazgatástól. A közigazgatás átalakítása folyamán
a sok hatáskörrel bíró állami hivatalokat kisebb speciális hivatalok-
ra bontottuk fel, létrehoztuk a speciális államigazgatási hivatalokat.
Elértük, hogy régiónkban szinte minden állami hivatal élére szak-
mailag rátermett, általunk javasolt hivatalvezető került. Biztosítot-
tuk ezzel az állami hivatalokban polgártársaink számára az anya-
nyelven történő ügyintézést. Az Érsekújvári Általános Körzeti Hi-
vatal mellett létrehoztuk a Párkányi Általános Körzeti Hivatalt is,
hogy a polgároknak ne kelljen az egyes községekből 80 km-re Ér-
sekújvárba utazniuk. A vállalkozók itt intézhetik iparengedélyüket,
a polgárok a névváltoztatást, továbbá a kihágások ügyintézése is a
körzeti hivatalban zajlik. Akkor döbbennek rá igazán a körzeti hi-
vatalok jelentőségére, ha nemsokára a rendőrség helyett itt intézhe-
tik igazolványaikat is.

– Később előkészítették a pénzügyi decentralizácót.
– Igen, miután lezajlott a közigazgatás reformja, az önkormány-

zatok eredeti hatásköreire meg kellett határozni a pénzügyi forrá-
sokat. Erről szólt a pénzügyi (fiskális) decentralizáció. Szerencsés
döntésünk volt, hogy a községek eredeti bevételeit leválasztottuk az
állami költségvetésről és a magánszemélyek, ill. magánvállalkozók
jövedelemadójára építettük. Hiszen ez az adófajta növekszik a leg-
nagyobb mértékben. A tervezet előkészítése folyamán továbbá arra
törekedtünk, hogy a legkisebb községek se járjanak anyagilag rosz-
szul. Ma elmondhatjuk, hogy az egyik legsikeresebb szerkezeti át-
alakítást sikerült végrehajtani, a községek elégedettek az eredeti ha-
táskörökre meghatározott bevételeikkel, a legkisebb községek szá-
mára is kedvezőek a változások. Községeink, önkormányzataink
státusza, önrendelkezése, az államtól való függetlensége megerősö-
dött.

– Mi a helyzet az ún. kommunális reformmal?
– Mivel a pénzügyminisztérium szakmai és politikai vita nélkül

akarta beterjeszteni, mi megvétóztuk ezt a folyamatot. Hiszen
fennált a veszély, hogy szakmai vita nélkül egy olyan változat ke-
rült volna elfogadásra, amelynek alapján létrejöttek volna a köz-
ponti községek (mint a nyolcvanas években) és a kisebb községek
elveszíthették volna jogalanyiságukat, önállóságukat. Mi ezt nem
tudtuk kisebb községeink és az ott élő polgártársaink érdekében
megtámogatni. Sikerült kivédeni a régió, a vidék teljes elsorvasztá-
sát.

– Voltak helyzetek, amikor az építkezés helyett sündisznóállásba
kellett vonulni ?

– Igen, például akkor, amikor az adóhivatalok rendszerét akar-
ták megreformálni. A mai 102 hivatal helyett maradt volna 8 + 1.
Vagyis régiónkban, a Duna mentén megszűnt volna minden adóhi-
vatal. Ez nemcsak a több száz munkahelyet érintette volna kedve-
zőtlenül, hanem a vállalkozókat, községeinket, a polgármestereket,
de mindenkit, aki adózik, mert ügyeit a kerületi székhely adóhiva-
talában kellett volna intéznie – sok esetben 80 – 100 kilométerre a
lakhelyétől. Sikerült ezt kivédenünk, ahogy az egészségügyi minisz-
ter kezdeményezését, aki ugyanezt tette volna a közegészségügyi
(higiéniai) hivatalok rendszerével. Az eddigi 38 helyett maradt vol-
na 8 az egész országban. Régiónkban az összes járási székhelyen
működő közegészségügyi hivatal megszűnt volna. Újra azt mon-
dom, hogy nemcsak több száz munkahely szűnt volna meg, hanem

vállalkozóink, iskola- és óvodaigazgatóink, önkormányzataink szá-
mára lett volna sokkal kevésbé elérhető az ügyintézés.

– A közigazgatás, az önkormányzatok szempontjából milyen fel-
adatok várhatók a következő választási időszakban?

– A kistérségek (mikrorégiók) fejlesztése szempontjából haladék-
talanul el kell fogadni a kistérségekről szóló törvényt. Gondolva ez-
zel a Duna mentét, a Garam és Ipoly völgyét átölelő Déli Régióra,
vagy más kistérségi társulásokra. Fontos feladat lesz az Európai
Unió önkormányzati chartája rendelkezéseinek átültetése Szlovákia
jogrendjébe és gyakorlatába.

– A Magyar Koalíció Pártjában ön felel az ifjúságpolitika terüle-
téért.

– Valóban, a 2003. évi tisztújítást követően, amikor beválasztot-
tak az országos elnökségbe, az országos ifjúságpolitikai bizottság
vezetésével bíztak meg.

– Komoly feladat elé nézett, hiszen az MKP-nak hiányzott az if-
júsági tagozata…

– Ez így igaz, hiszen az 1998. évi pártegyesítéstől számítva már
ötödik éve hiányzott a párt ifjúsági tagozata. Kemény hangyamun-
ka kezdődött el, a fiatalokkal való foglalkozás terén. Szinte a nullá-
ról kezdtük, s fokozatosan alulról építkezve a lelkes fiatalokkal – és
nemcsak MKP-tagokkal – létrehoztuk az MKP ifjúsági tagozatát,
vagyis az Ifjúsági Csoportot, majd 2005-ben megalakult az MKP If-
júsági Csoportjának országos tanácsa.

– Milyen rendezvényeket szerveztek a fiataloknak?
– Szerintem a rendezvényeket nem az MKP-nak, hanem maguk-

nak a fiataloknak kell megszervezniük. Mi csupán segédkezünk eb-
ben, ha igényt tartanak rá. 2004-ben és 2005-ben is megszervezték
az ICS Kapocs elnevezésű nyári táborát, ahol számos magyar ajkú
fiatal szórakozott, művelődött, ismerkedett a politikával. Hiszen az
MKP-nak szüksége van rátermett fiatalokra, fel kell nevelni a kö-
vetkező politikusnemzedéket. Közel 90 MKP helyi szervezet mel-
lett működik ifjúsági csoport, s ez örvendetes szám. Magam is meg-
lepődtem, hogy a mai világban hány fiatal érdeklődik a politika
iránt, hányan szeretnének betekinteni a politika „boszorkánykony-
hájába”, sőt aktívan részt vállalni a politika mindennapjaiból.

– Régiónkban is működnek ifjúsági csoportok ?
– Igen. A legaktívabb az párkányi helyi szervezet. Karakán Gábor

és Kuklis Dénes vezetésével számos rendezvényt, sportvetélkedőt
szerveztek már a fiataloknak. Megalakult a helyi szervezet
Muzslán, Köbölkúton is és ami örvendetes, az ország legnépesebb
helyi szervezete Kürtön működik.

– Az ifjúsági csoport fiataljai politikai értelemben is aktívak?
– Nagyon aktívan részt vettek a 2005. évi megyei választások

kampányában. Ügyes kezdeményezésekkel, ötletekkel, kisfilmekkel
szólították meg a fiatalokat, az első választókat. Több választási
körzetből kaptuk azt a visszajelzést, hogy a fiatal generáció az elő-
ző időszakkal összehasonlítva nagyobb számban választott. Ebben
a tekintetben az ICS kampánya sikeres volt. Számítunk az ICS fia-
taljainak lelkes helytállására az MKP parlamenti választási kampá-
nyában is. Azért is, mert az MKP ICS 15 tagja az MKP választási
listáján található. Eredeti, frappáns megjelenésük lesz a választási
kampányban.

– Az MKP választási programjában megtalálható a fiatalokat
érintő fejezet?

– Igen megtalálható, sőt, maguk a fiatalok készítették. Ha a fia-
talokról, a fiatalokhoz szól választási programunk eme része, ki
más tudná ezt hitelesebben megfogalmazni ?

– Melyek az MKP választási programja fiatalokat érintő fejeze-
tének pillérei?

Három fő témakört tárgyal. Elsősorban felvázolja, hogy milyen
a fiatalok helyzete ma. Ezután célként fogalmazza meg a fiatalok
szülőföldön való megmaradását és méltóságteljes jövőképét. Végül
az ifjúsági szervezetek felkarolását tűzi ki célul.

-st-

Mérleg
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Választások előtt
Válaszol: Szigeti László oktatási miniszter 
– Miniszter úr, az MKP szemszögéből nézve milyen választási

eredményre számít?
– A Magyar Koalíció Pártja szempontjából a tíz százalékos

eredmény és minden, ami felette van jónak mondható. Tehát a
kétszámjegyű szereplés lenne az igazi siker. 

– A júniusi választás eredménye befolyásolhatja-e abbéli dön-
tését, hogy decemberben a helyhatósági választásokon indul a
párkányi polgármesteri poszt elnyeréséért?

– Ami a politikai pályám további sorsát illeti biztos, hogy a vá-
lasztások eredménye erre is kihatással lehet. Jelenleg még túl ko-
rai lenne arról beszélni, hogy ki kivel fog kormányt alakítani. El-
tökélt szándékom, hogy induljak a polgármesteri tisztségért Pár-
kány városában.

– Abban az esetben, ha megválasztják Önt polgármesternek,
mit tartana elsődleges feladatának? 

– A város jövőjével kapcsolatban mindenképpen a munkahely-
teremtés az, amit elsősorban szorgalmazni kell. Jó lenne, ha a
munkavállalás tekintetében minél kevesebb balparti embernek
kellene használnia a Mária Valéria hidat. Természetesen nagyon
fontosnak tartom, hogy a fiatalságot kellőképpen meg tudjam
szólítani. Elsősorban lakásokat kell számukra biztosítani, hogy
helyben találják meg a boldogulásukat. Úgy ítélem meg, hogy az
infrastruktúra fejlesztésére is szükség van Párkányban. Itt az ide-
je, hogy legyen végre víztisztító, amivel kapcsolatban már nagyon
sok szépet hallottam. Bár úgy tűnik, hogy rövidesen elkezdik az
építését, de hiszem, ha látom. Emellett oda kell figyelni az embe-
rek életkörülményeinek javítására, a szociális, köz-, és létbizton-
ságra, és természetesen ki kell használni a város idegenforgalmi
potenciálját. S nem utolsó sorban az oktatás, nevelés és képzés is
fontos, amire szintén nagy hangsúlyt szeretnék fektetni.

Oravetz Ferenc

Válaszol: Miklós László környezetvédelmi miniszter
– Miniszter úr, meddig odázódik a párkányi árvízvédelmi gát

megépítése?
– A tervezet ott van nálunk a tárcánál, s azt hiszem minden

rendben van körülötte, számolunk is vele. A probléma abban rej-
lik, hogy idén már nincs pénz a gát megvalósításához. A terveze-
tek másfél év óta fokozatosan futottak be a tárcához és az árvíz-
védelemmel kapcsolatban nagyon sok kérelem érkezett, amelye-
ket orvosolni kellett. Ezért a jövő évi költségvetésből fogjuk fi-
nanszírozni a párkányit, amit csaknem 100 százalékra megígér-
hetek. A projekt mintegy 70 millió korona értékű beruházás, eb-
ből az önrész – ha jól emlékszem – 15 százalék, ami a vízgazdál-
kodási vállalatot (valójában a tárcát) terheli, vagyis a realizálásá-
hoz nem kell a városnak pénzzel hozzájárulnia.

– A tárca szorgalmazza a műanyagpalackok betétdíjának be-
vezetését, az üzletek tulajdonosai viszont nem értenek egyet az
Önök törvényjavaslatával…

– A hulladékok közül szlovákiai viszonylatban leginkább ezek
a palackok szennyezik a környezetet, a Dunától a Lomnici-
csúcsig mindenhol megtaláljuk ezeket a palackokat. Ahol nincs
szelektív hulladékgyűjtés, a kommunális hulladék 30-35 százalé-
kát teszik ki. Az áldatlan állapot javítása szempontjából a legjobb

felvilágosító kampány sem segít. A flakonok hatékonyabb be-
gyűjtésüket úgy lehetne elérni, ha a vásárlót anyagilag érdekeltté
tennénk a flakon visszavitelében. A probléma végül is az üzletes-
nél csapódik le, mert többletmunkát jelent. Jelenleg már nincs
esély az új jogszabály átültetésére, mert mind a pénzügyi, mind a
gazdasági tárcának fenntartásai vannak a javaslatunkkal szem-
ben. Különben is csak 2008-ra terveztük a betétdíj bevezetését.

– Az MKP szempontjából milyen eredményt vár a parlamenti
választásokon?

– Remélem, hogy sikeresek leszünk. 11 százalék egy elfogad-
ható eredménynek számít, 12 százalék táján már komoly siker-
nek, a tíz százalék alatti eredmény kudarc lenne. Egyébként én is
indulok az MKP listán és remélem, hogy amit 7,5 év alatt tet-
tünk, meggyőzte a választókat politizálásunk helyességéről, s ar-
ról, hogy a délvidéket egyedül az MKP tudja felvállalni. Úgy is
feltehetjük a kérdést, akarjuk-e, hogy az MKP kormányon ma-
radjon? Abban az esetben, ha nem akarjuk, akkor az elkövetkező
négy évben nem az MKP fog dönteni arról, hogy mi történjék
Dél-Szlovákiában. Nézze, mi sem vagyunk szentek, de nem hi-
szem, hogy bármelyik párt jobb lenne a zömmel magyarok által
lakott régiók számára, mint az MKP.

Oravetz Ferenc

Megépül az árvízvédelmi gát?

Postaví sa protipovodňová hrádza?
Odpovedá: László Miklós, minister životného prostredia
– Pán minister, dokedy sa bude odkladať výstavba protipo-

vodňovej hrádze v Štúrove?
– Plán hrádze máme na stole ministerstva, a myslím, že všetko

okolo plánu je v poriadku, a počítame s ním. Problémom sú jedi-
ne peniaze, ktoré z tohoročného rozpočtu chýbajú. Za posledné
poldruharočné obdobie prišlo množstvo žiadostí týkajúcich sa
protipovodňovej ochrany, ktoré sme museli realizovať. Z uvede-
ného dôvodu štúrovskú hrádzu budeme financovať z budúcoro-
čného rozpočtu, čo môžem prisľúbiť takmer na 100%. Celý pro-
jekt stojí 70 miliónov korún, z toho – keď sa dobre pamätám – je
15% samoúčasť, čo ťaží vodohospodársku spoločnosť. To zname-
ná, že mesto nemusí prispieť žiadnymi financiami.

– Váš rezort sa usiluje o zavedenie zálohovania PET-fliaš, ma-
jitelia obchodov však nesúhlasia s vašim návrhom zákona...

– Z hľadiska znečistenia odpadom sú najväčším problémom.
Nájdeme ich všade od Dunaja až po Lomnický štít. Tam, kde nie
je selektívny zber, tvoria 30-35% komunálneho odpadu. Nepo-
môže žiadna osveta, žiadna kampaň. Účinnejší zber by sme vede-

li zabezpečiť iba v prípade, že spotrebiteľov by sme zainteresova-
li, aby flaše vrátili. Problém padne na obchodníkov, pre ktorých
to znamená prácu navyše. Teraz už nie je šanca na pretlačenie
nášho návrhu zákona, pretože finančný aj hospodársky rezort ma-
jú voči návrhu výhrady. Zavedenie zálohovania aj tak plánujeme
len na rok 2008.

– Aký výsledok očakávate v parlamentných voľbách z hľadis-
ka SMK?

– Verím, že budeme úspešný. Výsledok okolo 11% by bol prija-
teľný, okolo 12% by bol úspech, no pod 10% sklamanie. Medzi
inými aj ja som na kandidátke a verím, že čo sme za 7,5 roka uro-
bili, presvedčilo voličov o správnosti nášho politizovania, a o
tom, že za problémy juhu sa vie postaviť jedine SMK. Otázku mô-
žeme postaviť aj tak, či chceme, aby SMK bola vládnou stranou?
Ak nechceme, potom budúce štyri roky o osude Južného Sloven-
ska bude rozhodovať niekto iný. Pozrite sa, ani my nie sme svätí,
ale neverím, že hociktorá iná strana by bola pre Maďarmi obýva-
né oblasti lepšia ako SMK.

Oravetz František (Preklad: -gp-) 
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A hídőrök naplójából
Sam és Katah Kerson (USA-Canada) március elejétől jú-

nius végéig töltötték be a hídőri posztot. Benyomásaikról,
élményeikről fogalmaztak meg néhány gondolatot lapunk-
nak.

A kanadaiak számára, akik még soha nem jártak Közép-
Európában érdekes élményt jelent a kiváltság, hogy Pár-
kányban élhessenek három hónapig, s hogy betekintést
nyerjünk ebbe a földrajzi régióba, az emberek életébe, men-
talitásába, a gazdaság működésébe.

Mi a Szent Lőrinc folyó partján élünk Quebec-ben, így
van összehasonlítási alapunk, hogy tanulmányozni tudjuk a
kikötőket, a vadvilágot, valamint a hajózást a Dunán. Itt
voltunk a tavaszi áradás ideje alatt. Párkányban lehetőséget
kaptunk arra, hogy megfigyeléseket végezzünk a Dunáról,
mennyire használják ki a folyó adta lehetőségeket, hogyan
zajlik a kereskedelem és hová tart. 

Szellemi hídőrként gyakran keltünk át a Mária Valéria hí-
don, mivel meg akartuk érteni a híd fizikai és strukturális
értelemben vett jelentőségét, hogy mit jelent a régió és a vá-
ros gazdasága számára. Nem tudjuk milyen volt a helyzet
azelőtt, de most látjuk, hogy a híd sokat jelent az itteni kö-
zösségnek, kapuként szolgál Magyarország felé a családi lá-
togatásokhoz és a munkalehetőségekhez. Látjuk azt is, hogy
sok magyarországi lakosnak szintén előnye származik ab-
ból, hogy átjöhet. Csak elképzelni tudjuk, hogy mennyire
bonyolult lehetett, amikor a komphoz kellett igazítaniuk
idejüket, sőt sokkal nehezebb lehetett, amikor nem tudtak
átmenni a határon.

Amikor megérkeztünk, nem beszéltünk sem magyarul,
sem szlovákul, ami korlátozta a kommunikációnkat a helyi-
ekkel. Ennek ellenére nagyon kedvesen fogadott bennünket
Gabriella a városi idegenforgalmi központban, ahol megta-
láltuk a környék térképeit és használhattuk az világhálót. A

könyvtár alkalmazottai is nagyon barátságosak voltak ve-
lünk. Még tagsági igazolványokat is kaptunk a könyvtár-
ban, amikkel kikölcsönözhettünk különböző atlaszokat és
könyveket Szlovákiáról. Ez sokat segített, hogy többet meg-
tudjunk a környékről. Összebarátkoztunk Tiborral, az
egyik vasúti kalauzzal, aki szintén Párkányban lakik. Egy ki-
csit beszél angolul, így mindig nagyon kedves volt és beszél-
getett velünk, amikor az ő vonatán utaztunk. Az üzletekben
az emberek mindent megtettek azért, hogy megértsék, mire
van szükségünk és ezért hálásak vagyunk. Néhány hét be-
rendezkedés után Katah elkezdett magyarul tanulni
Baranovics Andreánál heti két alkalommal. Ez nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy több helyre eljussunk és több em-
bert ismerjünk meg.

Nagy meglepetés volt számunkra, hogy milyen kevés em-
ber jár moziba. Mi elmentünk szlovák feliratozású jugoszláv
vagy olasz filmekre, és közben azon tűnődtünk, hogy itt mi-
ért nem érdekel senkit sem a mozi, pedig szerintünk a film-
választék megfelelő volt a gyerekek, fiatalok és felnőttek
számára egyaránt. Az a tény, hogy kevesen járnak moziba,
kiállításokra, múzeumba, arra enged következtetni, hogy
kevés a vizuális kultúra, a vizuális művészet itt Szlovákiá-
ban. Mi művészek határozottan érezzük ennek hiányát.
Azon is csodálkoztunk, hogy miért nincs több lehetőség,
ami gazdagíthatná a felnőttek életét. Mint például tánc- és
énekórák, vagy nyelvórák, esetleg festő vagy grafikai tanfo-
lyamok. Miért nincs több különböző lehetőség azok számá-
ra, akik fejleszteni szeretnék a kreativitásukat? A gyerekek-
nek szerveznek különböző programokat, de a felnőtteknek
csak a kertjük marad.

A vizuális kultúra nagyon fontos a mai kommunikáció
számára. Szükségünk van arra, hogy kritikusan elemezzük a
vizuális üzeneteket, továbbá, hogy saját vizuális üzeneteket
hozzunk létre. Élmény volt számunkra, hogy megismertük
Koloman Sokol művészetét, valamint Bartók Béla és Kodály
Zoltán zenéjét.

A három hónap alatt, amióta itt vagyunk, több mint 1000
kilométert tettünk meg kerékpáron, főleg Szlovákiában,
hogy tágítsuk látókörünket és láthassuk a tavaszt, ahol csak
lehet. Voltunk Zsolnán, átkeltünk az Alacsony Fátrán, meg-
látogattuk Stubnyafürdőt, Selmecbányát, Ipolyságot, Lévát,
Komáromot, Pozsonyt, Bőst, valamint a túlparton Dobogó-
kőt és Kisoroszit.

Június 3-án nyitott stúdiót tartunk a Hídőr-házban. A
stúdiónkban kiállítjuk az itt tartózkodásunk alatt készített
mintegy 40 képünket. Lehet, hogy Önök is rajta vannak va-
lamelyiken.

Sam és Katah (Ford: Simon Anikó)
Foto: Himmler

1978 óta ünneplik május 18-án a Múzeumi Világnapot.
A Párkányi Városi Múzeum egy új kiállítással köszöntötte
ezt a jelentős napot. Az esztergomi Balassa Bálint Múzeum
törzsanyagából összeállított tárlat bemutatja a Komárom –
Esztergom megyei önkormányzati múzeumok fejlődéstör-
ténetét, s az 1894-ben alapított Esztergom-vidéki Régésze-
ti és Történelmi Társulat Múzeuma létrejöttétől szemlélte-
ti az intézmény fejlődését. Dr. Horváth István, az intéz-
mény igazgatója megnyitó beszédében felvázolta az itt be-
mutatkozó múzeumok létrejöttét, azok fejlődését és gyűj-
teményük alakulását. Bemutatta a komáromi Klapka

György Múzeum római kőtárát, a tatai Kuny Domokos
Múzeum görög-római szobormásolatainak kiállítását, s a
szintén Tatán működő Német Nemzetiségi Múzeumot, va-
lamint a Tatabányai Múzeumot. A tárlatot elsősorban a
Balassa Múzeum kiadványai, továbbá régi plakátok, réz-
metszetek másolatai, és történelmünk nagyjait formázó
plakettek gazdagítják. A kiállítás fényét emeli az 1898-ból
származó Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Tár-
sulat Múzeumának címere, melyet eredeti formájában te-
kinthet meg az érdeklődő. A kiállítás július 23-ig látogat-
ható.

Múzeumok a múzeumban
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18. mája sa už od roku 1978 sa oslavuje medzinárodný deň
múzeí na celom svete. Mestské múzeum pozdravilo tento
významný deň novou výstavou, ktorú tvoria exponáty zo
základnej zbierky Múzea Bálinta Balassa v Ostrihome. Výstava
priblíži múzeá župy Komárom – Esztergom (MR), ich vývoj od
založenia Múzea archeologicko-historického spolku Ostrihomu a
okolia v roku 1894, až po súčasné Múzeum Bálinta Balassa. Dr.
István Horváth, riaditeľ tejto ustanovizne vo svojom otváracom
príhovore načrtol vznik, vývoj a rast zbierok župných múzeí.
Okrem ostrihomského múzea predstavil rímske lapidárium

Múzea Györgya Klapku v Komárome, Výstavu pamiatok grécko-
rímskeho sochárstva Múzea Domokosa Kunyho v Tate, ďalej
Nemecké národnostné múzeum sídliace taktiež v meste Tata, a
Múzeum v Tatabányi. Výstavu obohacujú v prvom rade
publikácie Múzea Bálinta Balassa, ďalej staré plagáty, kópie
medirytín a plakety historických osobností. Najvzácnejším
exponátom výstavy je erb Múzea archeologicko-historického
spolku Ostrihomu a okolia z roku 1898, ktorý si návštevníci
môžu prehliadnuť v jeho originálnej podobe. Výstava potrvá do
23. júla

Z denníka strážcov mostu
Sam a Katah Kerson (USA-Canada) vykonávali funkciu strážcov

mostu od začiatku marca do konca júna. V niekoľkých riadkoch
nám napísali svoje dojmy a zážitky. 

Pre Kanaďanov, ktorí predtým nikdy neboli v Strednej Európe,
to bola veľmi zaujímavá skúsenosť mať tú výsadu žiť v Štúrove tri
mesiace. Toto nám umožnilo pochopiť tento región, ľudí, mentali-
tu a tiež ekonomiku.

My bývame pri rieke St-Laurent v Quebecu, teda vieme porov-
nať život, dopravu, prírodu na Dunaji, čo sme najviac študovali. Bo-
li sme tu počas jarných záplav. Pobyt v Štúrove nám dodal možnosť
zamyslieť sa a preskúmať, ako je rieka využívaná, odkiaľ prichádza
tovar a kam smeruje. Často sme stáli na moste a robili si poznám-
ky o tom, ako sa využívajú možnosti dané Dunajom, ako sa reali-
zuje výmenný obchod, a kam smeruje. 

Naša práca Strážcov duchovného mosta nás často previedla cez
most Márie Valérie. Chceli sme pochopiť, čo znamená most fyzic-
ky, štrukturálne, ale tiež čo znamená pre región a ekonomiku mes-
ta. Nevieme ako to skutočne bolo v minulosti, ale vidíme, že tento
most znamená veľmi veľa pre komunitu, ako brána do Maďarska,
možnosť návštevy príbuzných a ďalšie pracovné príležitosti. Taktiež
vidíme, že mnohí obyvatelia Maďarska majú tiež osoh z toho, že
môžu prejsť cez most. Vieme si predstaviť aké komplikované to mu-
selo byť zosúladiť sa s odchodmi kompy, a aké ťažké to bolo keď
vôbec nebolo možné prekročiť hranicu.

Keď sme sem prišli, nehovorili sme ani po slovensky, ani po ma-
ďarsky, čo značne obmedzilo možnosti komunikácie s miestnou ko-
munitou. Predsa však sme boli srdečne prijatí Gabrielou v turistic-
kej informačnej kancelárii, kde sme našli mapy územia, a mohli
použiť počítač s internetom. Panie v knižnici boli tiež veľmi priateľ-
ské. Knihovníčky nás dokonca zaregistrovali ako členov knižnice s
čitateľským preukazom, takže mohli sme si vypožičať atlasy a iné
knihy o Slovensku. To nám značne pomohlo, aby sme sa viac doz-
vedeli o tomto regióne. Spriatelili sme sa s Tiborom, vlakovým spri-
evodcom, ktorý býva v Štúrove. Hovorí trochu po anglicky, takže
sa vždy prišiel s nami porozprávať, keď sme podnikali jeden z na-

šich početných výletov, a bol veľmi prívetivý, keď sme nastupovali
do jeho vlaku. Každý sa v obchodoch zo všetkých síl pokúšal po-
chopiť čo sme potrebovali, čo nám veľmi pomohlo, a sme nesmier-
ne vďační za ich úsilie. Po niekoľkých týždňoch pobytu Katah sa za-
čala učiť po maďarsky s Andreou Baranovics, dvakrát do týždňa.
Toto bolo kľúčom, aby sme sa lepšie zorientovali a rozvinuli ďalšie
kontakty s ľuďmi. 

Bolo pre nás obrovským prekvapením ako málo ľudí chodí v sku-
točnosti do kina. Zašli sme na juhoslovanský alebo taliansky film so
slovenskými titulkami. Zakaždým keď sme šli vždy sme sa čudova-
li, prečo sa nikto nezaujíma o kino napriek tomu, že výber filmov
bol vhodný pre deti, mladých aj dospelých. Počet ľudí, ktorí nav-
števujú kiná, výstavy v galérii a v múzeu nám hovorí, že dostupnosť
vizuálnej kultúry a vizuálneho umenia je tu obmedzená. Toto je ur-
čite niečo, čo my umelci pociťujeme ako nedostatok. Čudujeme sa
prečo tu nie sú ďalšie zdroje, ktoré by boli schopné obohatiť život
dospelých. Napríklad tanečné kurzy a hodiny spevu, alebo jazyko-
vé kurzy. Možno snáď maľovanie alebo grafika? Viacej možností
pre ľudí, ktorí by radi využili svoje tvorivé schopnosti!

Pre deti sa organizujú nejaké programy, ale dospelým zostávajú
len ich záhrady. Vizuálna kultúra je mimoriadne dôležitá pre ko-
munikáciu. Potrebujeme, aby sme vedeli kriticky hodnotiť vizuálne
odkazy, a aby sme ich sami vytvárali. Počas svojho pobytu bol pre
nás nevšedným zážitkom, že sme sa oboznámili s tvorbou Koloma-
na Sokola a hudbou Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya. 

Za tri mesiace, čo sme tu boli, sme najazdili na našich bicykloch
viac ako 1000 kilometrov, hlavne na Slovensku. Chceli sme rozší-
riť náš obzor a vidieť jar v tejto krajine kde to len bolo možné. Nav-
štívili sme Žilinu, prešli sme cez Malú Fatru z Rajca do Valče, zaži-
li sme Turčianske Teplice, Banskú Štiavnicu, Šahy, Levice, Komár-
no, Bratislavu – Gabčíkovo, ale aj Dobogókő a Kisoroszi.

3. júna máme deň otvorených dverí v sídle strážcu mosta. V ten-
to deň budeme vystavovať asi 40 našich obrazov, ktoré sme vytvo-
rili počas nášho pobytu. Možno na niektorom ste aj vy.

Sam a Katah (Preklad: Renáta Bohuslavová)

Múzeá v múzeu

Pred voľbami
Odpovedá: László Szigeti, minister školstva SR
– Pán minister, aké výsledky volieb očakávate z pohľadu

SMK?
– Čo je nad desať percent, je z pohľadu SMK dobrý výsledok.

Teda dvojciferný výsledok by som považoval za volebný úspech. 
– Výsledok júnových volieb môže ovplyvniť vaše rozhodnutie,

že v decembrových komunálnych voľbách sa budete uchádzať o
post primátora Štúrova?

– Čo sa týka osudu mojej politickej dráhy, voľby ich určite
môžu ovplyvniť. Momentálne by však bolo príliš unáhlené hovoriť
o tom, že kto s kým bude zostavovať vládu. Som pevne
rozhodnutý uchádzať sa o post primátora Štúrova.

– V prípade, že Vás zvolia za primátora, čo budete pokladať za
svoju prvoradú úlohu?

– V spojitosti s budúcnosťou mesta je podľa môjho názoru
prvoradé vytvorenie nových pracovných príležitostí. Bolo by dobré,
keby cez most Márie Valérie muselo chodiť za prácou čím menej
ľudí z ľavého brehu. Samozrejme za veľmi dôležité pokladám
oslovenie mladých ľudí. Zabezpečiť im byty, aby mohli tu nájsť
svoje uplatnenie. Rozvoj infraštruktúry je pre Štúrovo taktiež
dôležité. Je čas, aby Štúrovo malo vlastnú čističku odpadových
vôd, o čom som už počul veľa pekného. Údajne sa už čochvíľa
začne s jeho stavbou, ale uverím až keď uvidím. Pritom treba mať
pred očami aj zlepšenie životných podmienok obyvateľov, ich
sociálne zabezpečenie a verejný poriadok. Samozrejme treba využiť
aj potenciál cestovného ruchu. No, a v neposlednom rade je
dôležité aj školstvo a výchova, čo tiež považujem za prioritu.

Oravetz F. (Preklad: -gp-) 
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V najväčšej škôlke nášho mesta na Bartókovej ulici v troch
triedach so slovenským a v troch s maďarským vyučovacím jazy-
kom absolvuje predškolskú výchovu 130 detí. V tejto škôlke zorga-
nizovali v dňoch 15 – 19. mája sériu úspešných podujatí s názvom:
„Dni Macka Pufa”. Riaditeľka materskej školy Marianna Héglio-
vá nám o tom porozprávala:

-V našej škôlke sme už pred rokmi pomenovali záujmové skupiny
po zvieratkách, či hudobných nástrojoch podľa toho, na ktorú ob-
lasť sú zamerané voľné zamestnania. V týchto výchovných progra-
moch kladieme veľký dôraz na zachovávanie ľudových tradícií. Pre-
tože každá skupina má svoje meno, deti si zvykli na to, že sú člen-
mi „Tilinkó”, „Veverička” alebo „Bambi”. Na základe toho sa zro-
dil nápad, že bolo by dobré pomenovať aj našu škôlku, teda aby sme
ju urobili príťažlivejšou aj v „detskej reči”. Medzi deťmi sme urobili
prieskum o tom, ktorá rozprávka a rozprávková postava sa im naj-
viac páči. Víťazom ankety sa stal Macko Pufo. Vlani sme vyhotovili
a zavesili na steny miestností škôlky dosky s obrázkami Macka Pu-
fa, ktoré sme slávnostne odhalili. Celá škôlka oslavovala a odvtedy
ju medzi sebou nazývame „Škôlka Macka Pufa”. Rozprávková po-
stava Macko Pufo vo svete oslavuje 88. narodeniny, no v našej škôl-
ke prvé. Z tohto dôvodu sme zorganizovali celotýždenné Dni Mac-
ka Pufa. Pretože naša škôlka je na Bartókovej ulici, a v tohto roku
oslavujeme 125. výročie narodenia Bélu Bartóka, sériu podujatí sme
začali v pondelok ráno v centre voľného času – v prítomnosti všet-
kých materských škôl nášho mesta – s tým, že sme ich oboznámili
so životom a dielami tohto velikána maďarskej hudby. Zaspievali
sme spoločne niekoľko piesní z jeho národopisnej zbierky a násled-
ne vystúpila speváčka ľudových piesní Écsi Gyöngyi. Popoludní sme
otvorili výstavu detských prác s názvom: „Svet okolo nás”. Utorok
bol dňom otvorených dverí pre deti aj rodičov. Každá skupina

umožnila nahliadnuť do svojej činnosti. Boli sme na výlete v Ostri-
home, kde sa deti mohli oboznámiť s pamätihodnosťami mesta, či
urobiť piknik, navštíviť galériu, múzeum, na základe dohody učite-
liek a rodičov. V stredu uskutočnila psychologička PaedDr. Terézia
Strédl pre učiteľky materských a základných škôl nášho mesta pred-
nášku o osobitostiach výchovy detí v predškolskom veku. Vo štvrtok
sa v priestoroch našej škôlky konala detská olympiáda Macka Pufa.
Deti si zmerali svoju zručnosť v rôznych športových disciplínach.
Každé dieťa dostalo diplom a medailu a skupiny boli odmenené tor-
tou Macka Pufa. Je samozrejmé, že každý najradšej oslavuje v spo-
ločnosti tých, ktorí sú mu blízki. Aj my máme svoju družobnú škôl-
ku „Palánták” v IX. obvode Budapešti, ktorú sme k nám pozvali.
Pretože v súčasnosti deti často cestujú so svojimi rodičmi do rôznych
krajín sveta a majú aj rozsiahle lexikálne vedomosti, rozhodli sme
sa, že vytvoríme skupiny s geografickými a národopisnými názvami.
Takto vznikli skupiny s témami: Egypt, Tatry, Maďarská dolná zem,
Eskimáci a indiáni. Tento nápad sa zrodil v hlavách detí. Indiáni po-
stavili a pomaľovali totem, eskimáci postavili iglu a vyhotovili pa-
pierových tučniakov. Skupina Bambi oživila podtatranské, kým sku-
pina Tilinkó maďarské ľudové tradície. Potom nasledovala prehliad-
ka činnosti krúžkov našej škôlky. S veľkým úspechom vystúpili Ma-
ja mažoretky, súbory ľudového tanca Botorkálók a Šibali, súbor ae-
robiku Ficánkoló, bábkový krúžok a krúžok anglického jazyka. Sé-
riu podujatí zakončilo vystúpenie príležitostného speváckeho zboru
učiteliek materskej školy. Boli by sme radi, keby sa Dni Macka Pu-
fa stali tradíciou. Ďakujeme mestskej samospráve, že nás podporili.
Napokon vyslovujem poďakovanie všetkým zamestnancom našej
škôlky za to, že aktívnym prístupom a vynaloženým úsilím prispeli
k úspešnému priebehu Dní Macka Pufa”.

Koloman Burza

Városunk legnagyobb óvodájában a Bartók utcaiban három
szlovák és három magyar tannyelvű osztályában 130 gyerek ré-
szesül óvodai nevelésben és oktatásban. Itt zajlott május 15-19-
én a Micimackó Napok színvonalas rendezvénysorozata. Az óvo-
da igazgatónője Hégli Marianna számolt be lapunknak erről.

– Óvodánkban már évekkel ezelőtt elneveztük a csoportokat
különböző állatokról, vagy népi hangszerekről, aszerint, hogy az
óvónők az adott csoportban milyen irányú foglalkozásokat tarta-
nak. Ezen programoknál nagy súlyt fektetünk a hagyományőr-
zésre. A gyerekek megszokták, hogy az egyik „Tilinkóban” sze-
ret lenni, a másik a „Mókuskában”, vagy a „Bambi” csoportban.
Ennek alapján merült fel az ötlet, hogy jó volna nevet adni az
óvodának is, hogy még vonzóbbá tegyük. Felmérést végeztünk a
gyerekek között, hogy melyik a legkedvesebb meséjük, a legked-
vesebb mesefigurájuk, és Micimackó győzött. Tavaly rendeztük
meg a névadó ünnepséget, amelyre Micimackókat ábrázoló ké-
peket készítettünk és ezeket ünnepélyesen lelepleztük. Az egész
óvoda ünnepelt, és azóta magunk között az óvodát „Micimackó-
nak” hívjuk. A „Micimackó” mint mesealak az idén 88 éves, a mi
óvodánkban pedig egy éves évfordulója van. Ebből az alkalom-
ból rendeztük meg egyhetes rendezvénysorozatunkat, a „Mici-
mackó Napokat”. Mivel óvodánk a Bartók utcában van, megem-
lékeztünk Bartók Béla születésének 125. évfordulójáról is. Így
rendezvénysorozatunkat hétfőn kezdtük meg a szabadidőköz-
pontban, ahová a város többi óvodáját is meghívtuk. A gyerekek-
kel megismertettük Bartók Béla életét és műveit. Közösen eléne-
keltünk néhány ismert dalt a népdalgyűjteményéből. Azután
meghallgattuk Écsi Gyöngyi népdalénekes előadását. Továbbá
megnyitottuk a „Mesevilág” elnevezésű színvonalas kiállítást.
Kedden az óvodában nyitott napot tartottunk a szülőkkel, ame-
lyen betekintést nyertek minden csoport munkájába, foglalkozá-

saiba. A gyerekek részt vettek egy közös kiránduláson Eszter-
gomban, ahol megtekintették a város nevezetességeit, múzeumo-
kat, látogattak tetszésük szerint. Szerdán a városunkban működő
iskolák és óvodák pedagógusai részt vettek Strédl Terézia pszi-
chológusnő színvonalas előadásán az óvodás kor nevelési sajátos-
ságairól. Csütörtökön zajlott óvodánkban a Micimackó olimpia.
A gyerekek különböző sportágakban mérték össze ügyességüket,
amiért oklevél és emlékérem volt a jutalmuk, illetve egy finom
„Micimackó torta”. Mindenki azokkal szeret ünnepelni, akiket a
legjobban kedvel. Nekünk is van Budapesten a IX. kerületben
egy „Palánták” nevű testvéróvodánk, akiket meghívtunk erre az
alkalomra. Látogatásukkor a csoportszobákat is átrendeztük. Ez
az ötlet a gyerekektől jött. Mivel a gyerekek ma gyakran utaznak
a szüleikkel és a lexikális tudásuk is gazdag, eldöntöttük, hogy
különböző földrajzi és néprajzi foglalkozási csoportokat alakí-
tunk ki. Így jött létre az Egyiptom, a Tátra, a Magyar Alföld, az
Eszkimó és az Indián csoport. Az indiánok totemet építettek és
festettek, az eszkimók iglut és pingvineket papírhengerből. A
Bambi csoport a Tátra-alji, a Tilinkó csoport pedig a magyar né-
pi hagyományokat elevenítette fel. Ezután az óvodában működő
szakkörök mutatták be tudásukat és ügyességüket. Sikeresen sze-
repeltek a „Maja” mazsorettek, a „Botorkálók” és a „Šibali” tánc,
ill. néptánc csoportok. A „Ficánkoló” aerobic csoport, valamint
a báb és angol nyelvi szakkörök. A rendezvénysorozat zárásaként
lépett fel az óvónők alkalmi énekkara. Nagyon szeretnénk meg-
honosítani óvodánkban ezeket a napokat. Köszönjük városunk
önkormányzatának, hogy támogattak bennünket. Ezúton is kö-
szönetem fejezem ki az óvoda minden alkalmazottjának, hogy
aktív hozzáállásukkal és munkájukkal hozzájárultak a Micimac-
kó Napok sikeres megrendezéséhez.

Burza Kálmán 

Dni Macka Pufa

Micimackó napok
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Mama – najkrajšie slovo. Slovo, ktoré zaznie z detských ústo-
čiek ako prvé. Znie ako hudba, ako zurčiaci potôčik. Mama,
mamka, mamulienka – najsladšie slovo, ktoré patrí žene – mat-
ke. Vzbudzuje radosť, roztvára náruč, ale aj smútok, keď jej už
niet. Nikdy nie je v nás dostatok vďačnosti za všetku lásku a
obetavosť, ktorou nás mamy zahŕňajú. Je preto krásne, keď si na
matky spomenieme i v každodennom zhone a viac v deň, ktorý
je im venovaný. MO Matice slovenskej 10. mája pripravil pro-

gram „Pozdrav mamám”, ktorý slovným, tanečným a spevác-
kym vystúpením predniesli žiaci ZŠ a DFS Štúrovčatá pod vede-
ním pani učiteliek Mišicákovej a Zelinkovej. Pripojili sa i člen-
ky Mariánskej družiny a MO, ktoré piesňami o matkách sprí-
jemnili toto slávnostné stretnutie. Každá prítomná dáma ob-
držala červený karafiát ako symbol tohto dňa a prejav vďaky.
Akcia sa uskutočnila s prispením finančných prostriedkov z fon-
du kultúry mesta. 

„Máme veľa kvetov, ale deti sú tie najkrajšie kvety zo všet-
kých.” 

(Oscar Wilde)

12. mája sa takýchto krásnych kvietkov v podobe detí zišlo
niečo vyše stosedemdesiat v mestskom kultúrnom stredisku,
aby svojim mamičkám a babičkám darovalo tú najkrajšiu kyti-
cu – kyticu uvitú z piesní, básní a tancov. Stáva sa už tradíci-
ou, že žiaci Základnej školy na Adyho 6 v Štúrove si takýmto
spôsobom pripomínajú jeden z najkrajších sviatkov v roku,
Deň matiek. Sviatočný podvečer otvorili mažoretky Sissy a Li-
enky. Ich vystúpenie bolo pre všetkých príjemným prekvape-
ním, pretože vystupovali takto verejne prvýkrát.

Všetci dobre vieme, že mamám sa nedá klamať... Týmito
pravdivými poetickými slovami sa v úvode divákom prihovori-
li naši mladí konferencieri, deviataci Bianka Bajkóová a Dávid
Uzsák. Ich hovorené slovo sa odvíjalo celým programom ako
čarovná niť utkaná z úprimných vyznaní. „Moje milé, premile-
né čerešne...” – pri tónoch tejto melódie si každý v sále zaspo-
mínal na svoje detstvo. Máj nie je len sviatkom lásky a mami-
čiek, ale symbolizujú ho aj prvé čerešne a s nimi spojený det-
ský úsmev pri hrách, rečňovankách a tanci. Tak sa aj stalo –
pódium sa zaplnilo rozžiarenými tváričkami detí z DFS Štúrov-
čatá.

Každá ozajstná oslava ukrýva aj nejaké milé prekvapenie.
Naším tohtoročným prekvapením boli hostia z dedinky Čív v
Maďarsku – DFS Hangfestő. Prvý tanček čerpal z piližských hi-
er a dopĺňali ho krásne ľudové piesne v slovenskom jazyku.
Druhý tanec – Sen pastiera pochádza z okolia Hornej Tisy a
práve ním sa deti zo súboru Hangfestő s obecenstvom rozlúči-
li. Ďakujeme im za pekný darček! K ďalším gratulantom patri-
li dievčatá a chlapci zo školského klubu detí. Slovom básnika
presvedčili mamičky a babičky o svojej vrúcnej láske. „Rozho-
vor otca so synom” bol tým najkrajším a najúprimnejším vy-
znaním.

To, ako milujú hudbu a pohyb i tí najmladší, nám dokázali
naši prváci. Ich rytmické pohyby a prežívanie hudby sa ako vl-
na dobrej nálady prevalila celou sálou. Dobrú náladu umocni-
li aj ďalšie dva tance, hip-hop v podaní šiestačiek a „latinskoa-
merický” temperament dievčat tanečného krúžku pri ŠKD. Ús-
mev na tvárach hostí sa podarilo vykúzliť aj našim tretiakom,

ktorí svojím scénickým tancom pripomenuli, že deti sú pre ro-
dičov tými najnežnejšími anjelikmi, ale veru často aj nezbedný-
mi čertíkmi. Záver programu patril obom školským spevoko-
lom. „Ôsmačky sa vyznali zo svojich citov piesňami „Nie sme
zlí” a Mama je mama.” Spomedzi všetkých kvetov práve ruži
patrí kráľovská koruna. O jej vôni, krehkých lupienkoch a krá-
se všetkých presvedčil veršami deviatak Adam.

V rytmoch mambo a cha-cha sa s divákmi rozlúčili piataci,
šiestaci a siedmaci, žiaci tanečnej školy. Deti vedia urobiť ra-
dosť svojim najdrahším i malou kytičkou, ktorú samy uvijú z
lúčnych kvetov či nenápadných fialiek. Práve o tom spievali
členovia detského spevokolu a takýmto spôsobom sa rozlúčili
so svojimi mamičkami a babičkami, ktorým patril piatkový
podvečer. Záverečné slovo patrilo pani riaditeľke PaedDr. Judi-
te Viziovej. Poďakovala sa všetkým účinkujúcim za originálny
darček pre všetky mamy a babky ku Dňu matiek. Všetkým prí-
tomným vyslovila vďaku za účasť na tomto milom podujatí.
Ďakovné slová zazneli i z úst pani Eriky Árendásovej, predsed-
níčky RR a pani Marty Strakovej, bývalej riaditeľky ZŠ. Úsmev
na tvári a radosť v srdci... asi takto by sa dali charakterizovať
posledné momenty tohtoročného Dňa matiek na našej škole. 

Učiteľky ZŠ, Adyho 6, Štúrovo

Kvety pre mamičky...

Autor tridsiatky románov, noviel, divadelných hier a filmo-
vých scenárov, esejí, bohatej publicistiky vo svojich takmer
82 rokoch stále obdivuhodne tvorivý – spisovateľ Ladislav
Ťažký. Vynikajúci autor, nestor i klasik slovenskej literatúry
sa v apríli stretol na besede so žiakmi ZŠ a OG v priestoroch
MS, aby svojim pútavým rozprávaním o svojom živote obna-
žil svoje vnútro, pohnútky a zážitky, ktoré opísal vo svojich

dielach. Cez vlastný osud poznal život ľudí, radosť i starosti,
krutosť na vojne i v zajateckých táboroch, politické vrenie i
zápasy. Pútavé rozprávanie autora zaujalo prítomných, čo sa
prejavilo i v živej besede. Vďaka za pútavé rozprávanie a že-
lanie dobrého zdravia a síl do ďalšej práce – to boli priania
prítomných.

Ľudmila Vandová, MO MS

Pozdrav ku Dňu matiek

Stretnutie so spisovateľom
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Gyakran felmerül a kérdés, melyik a legszebb nyelv a világon?
Természetesen az anyanyelvünk, amelyen az édesanyánk, az édes-
apánk, a barátaink beszélnek, a mi utcánk, a mi országunk a leg-
szebb. Képzeljük el, mi lenne, ha a világon az összes ember egy
nyelven beszélne. Akkor természetesen nem kellene az idegen
nyelvek tanulására vesztegetni az időt. Milyen unalmas lenne ez
az élet! Hiszen minden egyes nyelv egy sajátos és csodálatos világ,
minden nyelvnek megvan a maga lelkülete és bölcsessége. Miköz-
ben a nyelvet tanulmányozzuk, feltárul előttünk a lehetőség, hogy
másként tekintsünk a világra, hogy megismerhessünk egy másfaj-
ta életet, egy másik kultúrát. Tanítványaim, akikről most szólok,
a német nyelvet választották. Úgy hiszem, ez nem rossz választás.
Annak ellenére, hogy napjainkban eléggé eluralkodott az angol
nyelv iránti őrület, Európa nyelve mégiscsak a német, hiszen ha a
térképre nézünk, láthatjuk, milyen sok helyen beszélik Goethe és
Schiller nyelvét. A munkalehetőségek szempontjából is nagyon
fontos. Felmérésekkel bizonyított, ha valaki először németül ta-
nul, sokkal könnyebb lesz számára az angol nyelv tanulása. 

Tanulóim, akik öt évvel ezelőtt a Párkányi Ady Endre Alapisko-
lában, az ötödik évfolyamban kezdték el a német nyelv tanulását.
Ők azok, akik az első nyelvi osztályban kezdték, s kezdettől fog-
va nagy lelkesedéssel és szorgalommal tanultak. Április 20-án kis
csapatom nekivágott a középfokú nyelvvizsgának és mindannyi-
unk örömére május 23-án Londonból megkapták az IES

(International Education Society) Ltd London középfokú nyelv-
vizsga bizonyítványt, amely az Európai Unió minden országában
érvényes. S akiket a dicséret illet: Fazekas Tamás, Momko Erika,
Áron Andrea, Kamoncza Sandra, Sluka Márta, Varga Rita, Gál
Attila és Vondra Adrián. Úgy hiszem, joggal lehetek rájuk büszke.

Kívánok nekik a középiskolai és további tanulmányaikhoz na-
gyon sok sikert, kitartást és sok örömet!

PaedDr. Mészáros Zsuzsanna

A magyar régmúltba tekintettünk vissza s arra a dicső napra emlékez-
tünk, amikor eleink hősiesen megállították a török hordát Nándorfehér-
várnál, amivel elodázták Európa feldúlását. 1456. június 29-én III.
Callixtus pápa a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irá-
nyuló könyörgésként elrendeli a déli harangozást. 

Az Ady Endre Alapiskola diákjai rendhagyó módon emlékeztek a ma-
gyar történelem ezen jeles eseményére, mégpedig úgy, hogy sokrétű fog-
lalkozások keretében feldolgozták a török hódoltság korát. Levetítettük
az Egri csillagok című filmet, majd irodalmi vetélkedőre került sor,

amelynek témája szintén Gárdonyi Géza klasszikus regénye volt. A nap
folyamán rendhagyó történelemórát tartott a visegrádi Szent György Lo-
vagrend katonai hagyományőrző tagozata az iskola tornatermében.
Őrbottyánból érkezett hozzánk Gombos Miklós harangöntő, aki filmet
vetített diákjainknak erről a ritka és izgalmas mesterségről, mely apáról
fiúra száll a családjában.

A felkínált foglalkozások különböző módon kötődtek az emléknap té-
májához. Voltak, akik minaretet faragtak, törökmézet készítettek, taliz-
mánt formáztak, keleti motívumokat, zászlót festettek, nemezeltek, fáty-
lat, kendőt varrtak. Ifjú térképészeink kijelölték a korabeli végvárakat, a
harcok színhelyeit, mások a keleti építészet remekeit mutatták be, vagy
szedték csokorba török jövevényszavainkat. S persze nem hiányzott a ze-
ne és a tánc sem. Alkalmi zenekarunk megzenésített verseket adott elő,
majd a sulidobogón felléptek azok a lányok is, akik a délelőtt folyamán
Nagyfalusi Flóra esztergomi hastáncostól próbálták ellesni az izgalmas
tánctechnikát. A Csángálók Mátyás királyról adtak elő rövid jelenetet. A
sort a Kuckó Bábcsoport legifjabbjai zárták a Török és a Mehemed című
jelenetükkel. Az egész napos lelkes munka után ajándékkoncerttel zártuk
a napot. Budapestről érkezett iskolánkba az Arasinda Együttes, amely tö-
rök népdalfeldolgozásokat adott elő a hallgatóságnak.

A nap kísérőprogramja az a kiállítás volt, amelybe tanulóinkon kívül
bekapcsolódtak városunk óvodásai is. Sajnos az időjárás némileg korlá-
tozta lehetőségeinket, de a résztvevők kedvét ez sem tudta szegni.

-zs-

550 éve szól a harang

Büszke vagyok rájuk!

Május közepén felújítás miatt lezárták a Bem József utcát. A mun-
kálatok feltehetően június végéig elhúzódnak, az útfelújítás költsége
3,1 millió korona. 

A városközpont tavalyi lezárásából eredően érezhetően nagyobb
lett az utcán áthaladó forgalom. A felújításra érett út már a városköz-
pont átépítése előtt sem felelt meg a követelményeknek, a tavalyi év
folyamán pedig még jobban leromlott az utca állapota. Az utca új
aszfaltszőnyeget kap, a járdát pedig „kockakövekkel” fogják kirakni. 

A forgalom eltereléséből fakadóan a városközpont körüli utcák
egyirányúsítását többen bírálják. Egyrészt azért, mert ezeken zsúfol-
tabb lett a forgalom, másrészt, mert gépkocsival, jóval körülménye-
sebb megközelíteni a városközpontot. A jelenlegi közlekedési rendet
bírálók szerint a Tűzoltó és a Szent István utcákban újra lehetővé kel-
lene tenni a kétirányú forgalmat. Ez azonban közlekedésbiztonsági
és parkolási kérdőjeleket vet fel.

-O-

Útfelújítás

A rendezvény a Citibank által alapított Komunitná nadácia Bratislava támogatásával valósult meg.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Komunitnej nadácie Bratislava založenej spoločnosťou Citibank (Slovakia) a.s.
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Gyűgyi László operatőrt és fotóst bizonyára nem kell olvasó-
inknak különösebben bemutatni. Dokumentumfilmjeivel és mű-
vészi ihletésű fotóival régiónk határain túl is közismert. A pár-
kányi városi tévé műsorait is az ő szemszögéből láthatjuk, hiszen
kezdettől fogva annak operatőreként tevékenykedik. Fotókiállí-
tásai Budapesten, Vácott és Párkányban egyaránt sikert arattak.
Több kitűnő kiadvány, így a Mária Valéria hídról készült képes-
könyv fotói is az ő munkáját dicsérik. Tavaly a helyi televíziók
országos fesztiválján munkáját operatőri különdíjjal jutalmaz-
ták.

– Idén egy újabb szakmai elismerésben részesültél...
– Martinban volt ebben az évben a helyi televíziósok országos

fesztiválja, amelyen az operatőrök bemutatták erre a megméret-
tetésre készített filmjeiket. A zsűri tagjai között olyan nevezetes
személyek is helyet foglaltak, mint Peter Kubela, a Markíza te-
levízió vezető operatőre vagy Jozef Bohunický, a Szlovák Tele-
vízió dokumentumfilm osztályának vezetője. A versenyre a
2002-ben készült – városunkat bemutató – filmmel neveztünk
be. A film a szakmai zsűri előtt nagy sikert aratott, amiért meg-
kaptam az operatőri különdíjat. Nagyon jólesett hallani az em-
lített szakemberek elismerő szavait.

– A fényképezés és a videózás ugyan rokon műfajok, de mind-
egyiknek megvan a maga sajátossága. Te mindkettőt a legma-
gasabb színvonalon végzed. Melyik áll mégis közelebb hozzád?

– Fényképezéssel kezdtem és több, mint 16 éve foglalkozok
videofilmezéssel. Tulajdonképpen a hivatásos operatőrök is fo-
tókat mutatnak először a főiskolán, hogy felmérhető legyen a
kompozícióképességük. Az én utam is a fotózáson keresztül ve-
zetett a videózáshoz. Az életemben voltak persze szerencsés vé-
letlenek is. A hídépítésnél találkoztam például Paulus Alajossal,
aki teljesen ismeretlenül felhasználta néhány felvételemet a Má-

ria-Valéria híd újjáépítéséről készített dokumentumfilmjéhez.
2002-ben megalakult a Párkányi Televízió, melynek kezdettől
fogva az operatőre vagyok. A fotózás és a filmezés nekem in-
kább vesszőparipám, mint foglalkozás. 

– Milyen elhatározásokkal folytatod?
– A városi tévéműsorokon kívül más filmeket is készítek. Pél-

dául most forgatok a Szlovák Televízió számára egy portréfilmet
Nagy János szobrászművészről. Peter Kubelával közösen egy
dokumentum – játékfilmet készítünk a skanzenjéről ismert
Čičmany községről, valamint a közelgő életjubileumomhoz sze-
retnék készíteni egy fotókiállítást.

– Az elismeréshez gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 
Burza Kálmán 
Foto: Himmler

Gyűgyi László szakmai elismerése

Kameramana a fotografa Ladislava Gyűgyiho určite netreba na-
šim čitateľom osobitne predstavovať. Svojimi dokumentárnymi fil-
mami a umelecky koncipovanými fotografiami je známy aj za hra-
nicami nášho regiónu. Relácie Štúrovskej televízie vidíme z jeho
pohľadu, je totiž od začiatku jej kameramanom. Svoje fotografie s
úspechom prezentoval na samostatnej výstave v Budapešti, Váci aj
v Štúrove. Je autorom mnohých obrazových publikácií, medzi iný-
mi fotoalbumu o moste Márie Valérie. Vlani na celoštátnom festi-
vale lokálnych televízií získal zvláštnu cenu za kameru.

– Tohto roku si získal ďalšie odborné uznanie ...
– V Martine sa konal tohtoročný celoštátny festival lokálnych te-

levízií, v rámci ktorého kameramani prezentovali svoje súťažné
práce. Medzi členmi poroty boli aj také známe osobnosti, ako Pe-
ter Kubela, vedúci kameraman televízie Markíza, alebo Jozef Bo-
hunický, vedúci oddelenia dokumentárnych filmov Slovenskej te-
levízie. Do súťaže som sa prihlásil s propagačným filmom o našom
meste, ktorý som natočil v roku 2002. Odborná porota hodnotila
film veľmi pozitívne, a získal som zvláštnu cenu za kameru. Veľmi
dobre mi padlo počúvať slová uznania spomínaných odborníkov.

– Fotografovanie, filmovanie sú príbuznými žánrami, no ma-
jú aj svoje osobitosti. Oboje zvládaš na najvyššej úrovni. Ktoré

je Ti predsa bližšie ?
– Začal som s fotografovaním a viac než 16 rokov sa zaoberám

natáčaním videonahrávok. Vlastne aj pri kameramanskom štúdiu
na vysokej škole je prvým predpokladom, aby študenti prezento-
vali svoje fotografie, aby sa zistilo akú majú schopnosť tvorby
kompozície. Aj moja cesta viedla cez fotografovanie. V živote mi
však často pomohli šťastné náhody. Pri výstavbe mosta som sa
stretol napríklad s Alajosom Paulusom, ktorý použil niekoľko mo-
jich záberov vo svojom dokumentárnom filme, ktorý natočil o ob-
novení mosta Márie Valérie. V roku 2002 vznikla Štúrovská tele-
vízia, ktorej kameramanom som od začiatku. Fotografovanie a fil-
movanie však sú pre mňa skôr koníčkom, než profesiou. 

– S akými predsavzatiami pokračuješ?
– Okrem programov mestskej televízie zhotovujem aj iné filmy.

Napríklad teraz natáčam pre Slovenskú televíziu portrétny film o
sochárovi Jánosovi Nagyovi. Spoločne s Petrom Kubelom pripra-
vujeme polohraný dokument o Čičmanoch, ktoré sa preslávili vo
svete svojim skanzenom. K môjmu blížiacemu sa životnému jubi-
leu by som chcel urobiť aj samostatnú výstavu svojich fotografií.

– K oceneniu blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
Koloman Burza

Ocenenie Lacovi Gyűgyimu

V polovici mája z dôvodu rekonštrukcie bola uzavretá ulica
J. Bema. Práce potrvajú pravdepodobne do konca júna. Ná-
klady na obnovu činia 3,1 milióna korún. 

Po uzavretí centra mesta sa značne zvýšila premávka po tej-
to ulici, ktorá v skutočnosti nezodpovedala požiadavkám bez-
pečnej premávky už ani pred začatím vytvorenia pešej zóny, a
počas minulého roka sa tento stav ešte zhoršil. Ulica dostane
nový asfaltový koberec a chodník bude vydláždený kamennou

dlažbou. Vytvorenie jednosmernej premávky na uliciach okolo
centra miesta mnohí kritizujú. Hustota premávky na týchto
uliciach sa značne zvýšila a motorovým vozidlom je ťažšie pri-
blížiť sa do blízkosti centra mesta. Podľa kritikov jednosmernej
premávky by bolo vhodné premávku na Hasičskej a Sv. Štefa-
na zmeniť opäť na obojsmernú, čo však otvára otázky bezpeč-
nosti premávky a parkovania.

-O- (Preklad: -gp-) 

Obnova ciest v Štúrove
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1. – A Duna elöntötte a Garamkövesd és Helemba közti
utat. Helembára csak vasúton lehetett eljutni.
– Regionális borverseny Garamkövesden. Az ünnepsé-
gen közreműködött a Párkányi Színkör „Rám vár a
Föld minden tája” c. zenés összeállításával. 

2. – „Állítsátok meg Terézanyut!” – mozielőadás a Danu-
bius moziban. A XXI. Balassi napok zárórendezvénye.
– Bánovce nad Bebravou – Štúrovo 2:2 (1:0) – bajno-
ki labdarúgó mérkőzés.

4. – A Duna 760 cm-rel tetőzött, majd lassú apadás kez-
dődött.

9. – PIK Futbal Kupa – iskolások teremlabdarúgó torná-
ja a Sportcsarnokban. Döntők: 5-6 osztályosok: Szlo-
vák Alapiskola – Ady Endre Alapiskola 3:1, 7-9 osztá-
lyosok: Szlovák Alapiskola – Ady Endre Alapiskola
7:1.
– Nemzetközi motoros találkozó Kovácspatakon.
– Štúrovo – Močenok 0:0 – bajnoki labdarúgó mérkő-
zés.

10.– A padlás – a Párkányi Színkör matiné előadása a
gimnázium diákjai számára a VMK nagytermében.

11.– Átadták a volt laktanya épületében kialakított 38 új
lakást.

12.– A városi galériában megnyílt „A fáraók után” /A
kopt művészet kincsei Egyiptomból/ című tapintható
kiállítás.

16.– Vráble – Štúrovo 1:1 (0:0) – bajnoki labdarúgó mér-
kőzés. 

17.– Megindult az autóbuszközlekedés Párkány és
Helemba között. 

21.– XII. Gyurcsó István Emléknap Garamkövesden. A
szavalóverseny győztesei: Barna Gergely Fazekas Réka
(mindketten Párkányi Gimnázium) valamint Mód Ger-
gely (Ferences Gimnázium – Esztergom). A műsorban
közreműködtek: Kürthy Lajos, Bodonyi András,
Köpöncei Csilla valamint a Szivárvány kórus. 

22.– Visegrádon az új Szent György lovagok avatásán
közreműködött a Stilla Pectus kamarakórus. 

23.– Štúrovo – Nové Zámky 0:2 (0:1) – bajnoki labdarú-
gó mérkőzés. 

24.– Az Érsekújvárott megrendezett VIII. Simonyi Zsig-
mond Helyesírási Verseny országos döntőjében az I.
kategóriában Csipak Tímea (Ady Endre Alapiskola) bi-
zonyult a legjobbnak. 

26.– Nemšová – Štúrovo 3:1 (2:1) – bajnoki labdarúgó
mérkőzés.

27.– Robert Fico a Smer elnökének előadása a VMK kis-
termében. 

28.– Bombariadó az összevont szakközépiskolában. Z
tűzszerészek nem találtak robbanószert.

29.– V. Tavaszi Városnapok a kikötői parkolóban. A mű-
sorban felléptek: Sissy mazsorettek, Kisbojtár,
Štúrovčatá, Kuckó, a Speciális Alapiskola mazsorettjei,
és modern táncosai és Gumkáči tornászcsoport, az Ad-
renalin, Delvils, Extrém, California zenekarok. A szó-
rakoztató zenét az Akustic együttes szolgáltatta.
– A Párkányi Színkör Nánán vendégszerepelt a „Rám
vár a Föld minden tája” c. zenés összeállításával.

30.– A körzeti rendőrkapitányság munkatársai felkutatták
azt a 19 éves fiatalembert, aki a bombariadót okozta
az összevont szakközépiskolában.
– Štúrovo – Lednické Rovne 1:0 (0:0) – bajnoki labda-
rúgó mérkőzés.

(p.j.)

1. – Voda Dunaja zaliala cestu medzi Kamenicou nad
Hronom a Chľabou. Chľaba bola prístupná len po že-
leznici.
– Vyhodnotenie regionálnej súťaže vín v Kamenici nad
Hronom. Účinkoval divadelný súbor Párkányi Színkör
s pásmom populárnych melódií.

2. – Premietanie filmu: „Állítsátok meg Terézanyut!” v
kine Danubius. Záverečné podujatie XXI. Balassiho
dní. 
– Bánovce nad Bebravou – Štúrovo 2:2 (1:0) – maj-
strovský futbalový zápas. 

4. – Hladina Dunaja kulminovala na 760 cm. Následne
nastalo pomalé klesanie vody.

9. – PIK Futbal CUP – halový futbalový turnaj pre žia-
kov v športovej hale. Výsledky finále: 5-6 triedy: ZŠ
slovenská – ZŠ Adyho 3:1, 7-9 triedy: ZŠ slovenská –
ZŠ Adyho 7:1.
– Medzinárodné stretnutie motoristov v Kováčove.
– Štúrovo – Močenok 0:0 – majstrovský futbalový zá-
pas.

10. – A padlás – predstavenie divadelného súboru Párká-
nyi Színkör pre žiakov gymnázia. 

11. – Odovzdali do užívania 38 nových bytov v priestore
bývalých kasární. 

12. – V mestskej galérii bola otvorená hmatateľná výstava
pod názvom: Po faraónoch /Poklady koptského ume-
nia z Egyptu).

16. – Vráble – Štúrovo 1:1 (0:0) – majstrovský futbalový
zápas.

17. – Bola obnovená autobusová doprava medzi Štúrovom
a Chľabou. 

21. – XII. Pamätný deň Istvána Gyurcsóa v Kamenici nad
Hronom. V súťaži prednesu poézie zvíťazili: Gergely
Barna a Réka Fazekas (obaja Gymnázium Štúrovo) a
Gergely Mód (Františkánske gymnázium – Ostrihom).
V programe účinkovali: Lajos Kürthy, András Bodo-
nyi, Csilla Köpencei a spevokol Szivárvány.

22. – Vo Vyšehrade na slávnostnom prijímaní nových čle-
nov rytierskeho rádu Sv. Juraja účinkoval komorný
zbor Stilla Pectus.

23. – Štúrovo – Nové Zámky 0:2 (0:1) – majstrovský fut-
balový zápas.

24. – V Nových Zámkoch na VIII. Pravopisnej súťaži Zsig-
monda Simonyiho v I. kategórii zvíťazila Tímea Csi-
pak (ZŠ Endre Adyho). 

26. – Nemšová – Štúrovo 3:1 (2:1) – majstrovský futbalo-
vý zápas.

27. – Prednáška predsedu Smeru Roberta Fica v malej sá-
le MsKS.

28. – Bombový poplach v Združenej strednej škole. Pyro-
technici žiadnu výbušninu nenašli.

29. – V. Jarný deň mesta na prístavnom parkovisku. V pro-
grame účinkovali: Sissy mažoretky, DFS Kisbojtár,
DFS Štúrovčatá, mažoretky, tanečníci a Gumkáči Špe-
ciálnej základnej školy, DBS Kuckó, Adrenalin, TS
Delvil, TS Extrém, HS California. O tanečnú hudbu
sa postarala skupina Akustic.
– Divadelný súbor Párkányi Színkör účinkoval v Náne
s pásmom populárnych melódií.

30. – Príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru
Štúrovo vypátrali a usvedčili 19-ročného mládenca,
ktorý spôsobil bombový poplach v Združenej strednej
škole. 

(p.j.)

Áprilisban történt Stalo sa v apríli
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Ganzer Katalin festőművész, vagy ahogy magát nevezi „művész-
tanár” édesanyja sokoldalú művészi tevékenységet folytatott – fes-
tészettel és költészettel foglalkozott – és bátyja Ganzer László, a
párkányi művészeti alapiskola nyugalmazott igazgatója ösztönzé-
sére fordult a képzőművészet felé. Harmos Károly komáromi fes-
tőművész önképző iskolájában sajátította el a festészet alapjait.
Rajztanári diplomát 1967-ben szerzett a Nyitrai Tanárképző Főis-
kolán. 1987-ben települt át Magyarországra Révkomáromból.
Rendszeres résztvevője a szlovákiai és magyarországi alkotótábo-
roknak és az alkotó rajztanárok csoportos és önálló kiállításainak.
Tagja az Országos Képző- és Iparművészek Társaságának. Tárlata-
it megtekinthették tájainkon Komáromban, Marcelházán,
Hetényben, Pozsonyban, valamint Magyarország számos városá-
ban, de kiállított Innsbruckban is. Sokrétű művészi tehetséggel
rendelkezik, képeiből kitűnik, hogy jártas minden technikában és
stílusban, legyen az olaj, pasztell, akvarell vagy tus, portré, csend-
élet, tájkép vagy modern ábrázolás. Képei nem sorolhatók egy
meghatározott stílusba. Más hangulatot árasztanak a komor han-
gulatú tájképei, és mást a nyári Balatont megörökítő akvarelljei. A
válogatás úgy hat, mintha művészek csoportos kiállítása lenne. Az
tárlat június 4-ig volt megtekinthető a városi galériában.

-b-

Maliarka Ganzer Katalin, alebo ako seba nazýva umelkyňa – pe-
dagogička sa začala intenzívne zaoberať s maliarstvom na popud
matky, ktorá tiež vyvíjala bohatú umeleckú činnosť – zaoberala sa
s maliarstvom a básnickou tvorbou – a brata Ladislava Ganzera, ri-
aditeľa Základnej umeleckej školy v Štúrove na dôchodku. Zákla-
dy maliarstva si osvojila v samovzdelávacom krúžku komárňanské-
ho umelca Karola Harmosa. Diplom pedagóga kreslenia získala v
roku 1967 na Vysokej škole pedagogickej v Nitre. Do Maďarska sa
presťahovala v roku 1987 z Komárna. Je stálou účastníčkou viace-
rých umeleckých táborov, a výstav pedagógov – umelcov na Slo-
vensku ako i v Maďarsku. Je členkou Celoštátneho spolku výtvar-
ných a priemyselných umelcov. Na Slovensku vystavovala v Ko-
márne, Marcelovej, Chotíne a v Bratislave, ďalej vo viacerých mes-
tách Maďarska, ale aj v Innsbrucku. Jej umelecké nadanie je širo-
kospektrálne. Ovláda rôzne maliarske techniky a žánre. Môže to
byť olej, pastel, akvarel alebo tuš, portrét, zátišie alebo moderné
zobrazenie. Jej tvorba sa nedá zaškatuľkovať do jedného štýlu. Inú
atmosféru vytvárajú olejové krajinky, zase inú akvarely zobrazujú-
ce letný Balaton. Tento výber tvorby pripomína skupinovú výsta-
vu umelcov rozličného štýlu. Výstava bola prístupná do 4. júna v
mestskej galérii. 

-b-

Ganzer Katalin kiállítása Ganzer Katalin v galérii

Začalo sa to tým, že pani učiteľka Edita Capová vyhlásila v
triede súťaž Dúha. Bola to výtvarná a literárna súťaž pre deti
celého Slovenska, s témou Farebný sen. Ja som napísala o mojom
dedkovi, ktorý bohužiaľ zomrel minulý rok. Písala som o ňom,
lebo naňho často myslím. Veľmi som sa tešila, keď moju prácu
pani učiteľka odoslala. Ešte viac som sa potešila, keď do školy na
moje meno prišla pozvánka na vyhodnotenie a to preto, lebo som
bola ocenená. Tak sme tam cestovali s pani učiteľkou. Cesta bola
dlhá, ale sme videli veľa zaujímavého aj z učiva vlastivedy.
Konečne sme dorazili do Starej Ľubovne. Na druhý deň malo byť
vyhodnotenie. Dočkala som sa. Nakoniec vyhlásili, že som
vyhrala hlavnú cenu. Veľmi som sa potešila. Pozrela som na pani
učiteľku, ktorá mi povedala: „Laura, väčšiu cenu si už nemohla
vyhrať! Som na teba pyšná.” Tešila som sa, že aj ona sa teší.
Dúfam, že aj mama a oco sa budú tešiť. Potom sme mali
zaujímavú prehliadku Ľubovnianskeho hradu a skanzenu. Bol to
pre mňa krásny zážitok. Na tretí deň sme cestovali domov. Boli
sme veľmi unavené, ale šťastné. Dúfam, že aj môj dedko, na
ktorého často myslím, je v nebíčku šťastný.

Laura Czuczorová, IV. B – ZŠ Štúrovo

Ďakujeme celej rodine, priateľom a

známym, ktorí dňa 5.4.2006 odprevadili

na poslednú cestu nášho drahého manžela,

otca, brata a starého otca, 

JOZEFA DYMU (59).

Ďakujeme za kvetinové dary a

spolucítenie.

Smútiaca rodina

Megtört szívvel mondunk köszönetet minden

kedves rokonnak, barátoknak, lakótársaknak,

volt munkatársaknak és mindazoknak, akik

2006. április 3-án elkísérték utolsó útjára a

párkányi új temetőbe szerettünket 

KLEMÁSZ JÓZSEFET (65).

Köszönjük a sok szép virágot, búcsúztatót,

vigasztaló szavakat, amelyekkel igyekeztek

enyhíteni mély fájdalmunkat.

Szerető felesége, fiai Zsolt és Péter 

családjaikkal

Szeretteim én már elmentem, küzdöttem, de tovább nem lehettem.

Szerettem volna még sokat remélni, gyermekeim, unokáim

életútját figyelemmel kísérni.

Rőcei tehetség 2006
Április 20-án került sor az országos rőcei zenei tehetségkutató

versenyre, amelyen csak saját szerzeménnyel lehet indulni. A pár-
kányi Művészeti Alapiskolában Bukai tanárnőnél tanulok zongo-
rázni és a vezetése alatt kaptam kedvet ahhoz, hogy többet foglal-
kozzak a zenével. Érdekes darabokat játszottam, s úgy gondoltam
magam is megpróbálkozok a komponálással. Szerzeményeimet
bemutattam a tanárnőnek és az iskolai koncerten is. Az igazgató-
nő és tanárnőm javaslatára vettem részt a rőcei versenyen. A ver-
seny két kategóriában zajlott:

1. Melodikus hangszerek
2. Harmonikus hangszerek
Én az utóbbi kategóriában a 14-18 évesek korcsoportjában
versenyeztem, s nagy örömömre és meglepetésemre országos

második helyezést
értem el. Ez a siker erőt ad további zenei tanulmányaimhoz.

Már újabb dallamok járnak az eszemben. Remélem, hogy jövőre
is részt vehetek a megmérettetésen.

Škuta Veronika

Bola som v Starej Ľubovni
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Annak ellenére, hogy a Párkányi Nyolcosztályos Gimnázi-
umban nyelvi tagozatos osztályokat nyitunk, a matematika
iránt érdeklődő diákok kedvükre válogathatnak a különböző
matematikaversenyek között. Iskolánkban a versenyeztetés
semmiképpen sem cél, hanem eszköz. Eszközül szolgál abban,
hogy a diákok matematikai tehetsége tovább fejlődhessék, is-
mereteik meghaladhassák az órán átadható tananyag terjedel-
mét. A versenyek által pozitív személyiségi jegyek is elmélyül-
nek, mint például a kitartás, akaraterő, szorgalom, valamint
csiszolódik az analizáló és szintetizáló képesség, a memória és
nem utolsó sorban a logikus gondolkodás. 

Az idei tanévben diákjaink számos versenyen vettek részt. A
legrangosabb a Matematikai Olimpia, a Zrínyi Ilona Matema-
tikaverseny és a Katedra Matematikaverseny. Ezeken a verse-
nyeken a kisebbek értek el figyelemreméltó sikereket. Az olim-
pia járási fordulójában Dobai Szabolcs és Góra Máté (1.D) si-
keres megoldó lett, a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen Dobai
Szabolcs 2., Góra Máté 3., a Dobai, Góra, Vámos János(1.D)
összetételű csapat pedig a 2. helyen végzett. Ezen a versenyen
élmezőnyben végzett még Kotolácsi Benjámin (3.D), Nagy Dá-
vid és Jáger Enikő (minkettő 4.D). A Katedra Matematikaver-
seny országos döntőjében Dobai Szabolcs 2. helyezett lett. 

A Pitagorasz Matematikaverseny járási fordulójában Góra
Máté 2., Dobai Szabolcs pedig 7. helyezést ért el.

A Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny a matematika
igazi ünnepe. A Föld mintegy 50 országában több tízezer diák
egyidőben oldja meg gyakorlatilag ugyanazt a feladatsort. Az
előző évekhez hasonlóan a helyi fordulót ezúttal is a kultúrház-
ban rendeztük meg, mivel a versenyre 108 diák nevezett be.
Ezúton is köszönjük Halasi Tibor igazgató úr támogatását. Or-
szágos szinten a legjobbak között végeztek: Góra Máté és
Dobai Szabolcs (1.D), Molnár Tamás, Becse Orsolya, Pusztai
Nikolas (2.D), Nagy Dávid (4.D) és Čermák Jirko (7.D).

A középiskolások számára szervezett XXX. Felvidéki Ma-
gyar Matematikaversenyt idén Füleken rendezték meg, ahol is-
kolánkat Jantošík Laura (5.D) képviselte, aki az előkelő 9. he-
lyezést, valamint a zsűri dicsérő oklevelét hozhatta haza.

Jantošík Laura kimagasló eredményt ért el még a nemzetközi
Gordiusz Matematikaversenyen is, ahol a rangos mezőnyben
4. lett. Ugyanennek a versenynek további sikeres megoldói
Kuklis Imre és Fazekas Szabina (4.C).

A Szabadidőközpont Szórakoztató Matematika elnevezésű
versenyén a Gáspár Krisztina, Nagy Dávid (4.D) összetételű
csapat 5. helyezett lett.

Diákjaink több éve rendszeresen bekapcsolódnak a Katedra
folyóirat, valamint a TIT levelező matematikaversenyeibe is. A
tehetséggondozás további formái a matematikatáborok és a
hétvégi matematikai találkozók. Iskolánk diákjai már nyolca-
dik alkalommal kaptak meghívást a Balatonberényi Nemzetkö-
zi Matematikai Táborba. Ide eljutni mindenképpen megtisztel-
tetés és jutalom. Iskolánkat idén Dudek Henrietta, Jantošík La-
ura, Lakatos Boglárka, Tamás Angelika, Vatascsin Erika, (5.D),
Szabó Klaudia (1.C), Szabó Andrea és Pálinkás Réka (4.D) kép-
viselik. A Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozón Komá-
romban iskolánkból Jantošík Laura, Nagy Veronika, Vatascsin
Erika (5.D), valamint Kovács Vince és Gergely Csaba (6.D)
vettek részt.

A Veszprémi Egyetem Erdős Pál Tehetséggondozó Program-
ja keretében a matematikában kimagaslóan tehetséges középis-
kolások számára évente öt alkalommal hétvégi összpontosítást
szerveznek, ahová a jövő tanévben meghívták Jantošík Laurát
(5.D), tekintettel arra, hogy immáron ötödik éve a különböző
matematikaversenyeken rendszeresen az élmezőnyben végzett.

A fent felsorolt diákokat Cibula Irén (3.D osztály), Gergely
Ferenc (4.D osztály) és Vatascsinné Könözsi Éva (1.D, 2.D,
5.D, 7.D és 4.C osztályok) készítették fel az egyes versenyek-
re. 

Természetesen a tehetséggondozáshoz nem elég a tanár és a
diák lelkes munkája, pénz nélkül a versenyeken való részvétel
sajnos nehezített. Az idei tanévben örömmel vettük a Jövő
2000 Alapítvány anyagi támogatását, amivel hozzájárult diák-
jaink versenyekre való utaztatásához. Önzetlen segítségüket ez-
úton is köszönjük.

-vap-

Matematikai tehetséggondozás a
gimnázium magyar tagozatán

A februári számunkban közölt „Egy kihasználatlan lehetőség”
című cikkünkben arról tájékoztattuk olvasóinkat, hogy mivel a
Déli Régiónak nincsenek kidolgozott tervezetei, a Norvégia ál-
tal meghirdetett 70 millió korona értékű pályázati csomagból
térségünk önkormányzatainknak nyilván nem sikerül pénz le-
hívni. Az említett cikk apró kiegészítésre szorul, a
garamakövesdi önkormányzat ugyanis 20 millió korona értékű
pályázatot nyújtott be a norvég projektre. Sliva Judit
Garamkövesd polgármestere elmondása szerint pályázatuk je-

lenleg elbírálás alatt áll, és az ügyben június végéig születik dön-
tés. A pályázati pénzből tájházat szeretnének létesíteni, de emel-
lett jutna belőle az utak felújítására és a csatornahálózat kiépíté-
sének folytatására is. A község talonjában olyan további építke-
zési engedéllyel rendelkező tervezetek is vannak, amelyeket a
norvég projekthez hasonló esetekben egyszerűen le tudnak
emelni a polcról. Ez azért is fontos, mert a közeljövőben Svájc
állítólag a norvégekhez hasonló pályázatot tervez meghirdetni. 

Oravetz

Vo februárovom čísle sme v uvedenom článku informovali
čitateľov o tom, že Južný región nemá vypracované projekty na
ponúknutých 70 miliónov korún ponúknutých obciam
Nórskom na vyrovnanie sociálnych a regionálnych rozdielov.
Uvedený článok vyžaduje menšiu korekciu, obec Kamenica nad
Hronom totiž zaslala vypracovaný projekt na 20 miliónov
korún. Starostka obce Judita Slivová nás informovala o tom, že
ich projekt je momentálne na posúdení a veria, že koncom júna

dostanú pozitívnu odpoveď. V prípade úspešnosti z 20
miliónového balíka mienia realizovať vlastivednú zbierku,
opraviť časť cestných komunikácií a pokračovať vo vybudovaní
kanalizačného systému. Obec má v talóne ďalšie stavebné
povolenia pre prípad vypísania ďalších podobných konkurzov.
Podľa informácií Švajčiarsko plánuje vypísanie podobného
grantového projektu v blízkej budúcnosti. 

Oravetz (Preklad: gp) 

Ad: „Egy kihasználatlan lehetőség”

AD: „Nevyužitá šanca”
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Helyreigazítás
Előző számunkban a „Párkány környékének természeti nevezetességeiről” közölt írásban a nyomda ördöge révén néhány –

a cikkben említett – madár neve helyesbítésre szorul. Ezúton közöljük a helyes megnevezéseket mindhárom nyelven 
(a szerk.).

plamienka driemavá – Tyto alba – gyöngybagoly
strnádka trstinová – Emberiza schöniclus – nádi sármány

beluša veľká – Ardea alba – nagykócsag
chriašť bodkovaný – Porzana porzana – pettyes vizicsibe

chriašť malý – Porzana parva – kis vizicsibe
šašiniarik tenkozobý – Acrocephalus melanapogon – fülemülesitke

A párkányi Városi Művelődési Központ április 29-én ren-
dezte meg a tavaszi városnap keretében a majálist. A város-
nap programja elképzelhetetlen sport és kulturális rendezvé-
nyek nélkül. Ebben az évben a rendezők hegyi kerékpártúrát
szerveztek az érdeklődőknek a Kovácspataki dombokon.
Reggel 25 fős, főleg gyerekekből álló kerékpárcsapat várako-
zott az izgalmasnak ígérkező túrára. A bemelegítő szakasz-
ban, amely Bajtára vezetett, Hajtman Marian, Glázer Péter és
Patrik Franta látta el hasznos tudnivalókkal a résztvevőket és
segített a technikai megoldásokban. Bajtáról egy kemény fél-
órás tekerés következett a hegy legmagasabb pontjára. Ez-
után a kellemes erdei kerékpározást felváltotta egy csúszós
erdei ösvény, amely igazán próbára tette a résztvevők manő-
verezési készségét. Az utolsó nehézségi szakasz egy durva ka-
vicsos lejtő volt Helemba fölött. Az egész délelőttöt betöltő
túrázásról bár kimerülten, de elégedetten érkeztek vissza a
„kalandvadászok”, mondván: „király volt”. A kultúrház dol-
gozói frissítőkkel várták a visszaérkező sportolókat és emlék-
lappal jutalmazták őket. 

Délután városunk csoportjai léptek fel a Duna-parton fel-
állított színpadon és tették hangulatossá a kellemes áprilisi
szombat délutánt. Felléptek a szabadidőközpont mellett mű-
ködő Sissy mazsorett csoport, a városi művelődési központ
mellett működő Kisbojtár gyermek néptánccsoport, amely

szemet gyönyörködtető kalocsai népviseletben kalocsai tán-
cokat, majd mátyusföldi és ipolymenti táncokat mutatott be.
A Štúrovčatá gyermek néptánccsoport gyermekjátékkal,
Nyitra-menti dalokkal és szlovák tánccal szórakoztatta a kö-
zönséget. A kisebbek szórakoztatására a Kuckó gyermek báb-
csoport „bábcirkuszt” mutatott be nagy sikerrel. A speciális
iskola is kivette részét a tavaszköszöntő délutánból:
mazsorettcsoportja, tornászcsoportja, és moderntánc cso-
portja is bemutatta ügyességét.

Bár az eső megcsillogtatta aranyát, a műsor jó hangulatban
folytatódott. Az Ady Endre alapiskola Adrenalin aerobic cso-
portja, mit sem törődve az esővel, pezsgő mozgásával frissí-
tette a közönséget. Őket a Delvils csoport táncos lányai kö-
vették. A fellépők sorát az Extrém tánccsoport apraja és
nagyja zárta. A délután vendége, Ocsko Aladár és társulata
operettekkel szórakoztatta a műfaj kedvelőit. Az est folya-
mán a California zenekar koncertezett a rockzene kedvelői-
nek. Az éjszakába nyúló hangulatról pedig az Akustic zenekar
gondoskodott. A Városi Művelődési Központ igazgatója ez-
úton mond köszönetet minden résztvevőnek, akik hozzájá-
rultak a tavaszi városnap kellemes és hangulatos lebonyolítá-
sához: a VMK mellett működő kultúrcsoportoknak, iskolák-
nak, sportolóknak és a kultúrház munkatársainak.

Bori

29. apríla mestské kultúrne stredisko usporiadalo majáles
v rámci jarných dní mesta. Program mestského dňa je nepo-
mysliteľný bez kultúrnych a športových podujatí. Usporia-
datelia tohto roku pripravili cyklotúru do Kováčovských
kopcov. 25 mladých ľudí ráno netrpezlivo čakalo na dobro-
družnú túru. Počas zahrievacej cesty do Bajtavy všetkých
oboznámili s bezpečnostnými a technickými pokynmi vedú-
ci skupiny: Marian Hajtman, Peter Glázer a Patrik Franta.
Z Bajtavy nasledovalo ťažké polhodinové vystúpenie na naj-
vyšší bod kopcov. Po dočerpaní energie nasledovalo príjem-
né lesné bicyklovanie, po ktorom však nasledovalo klesanie
po klzkých lesných chodníkoch, náročné hlavne na mané-
vrovanie s bicyklom. Na záver účastníci vyskúšali ostré kle-
sanie po kamenistej ceste až do Chľaby. Z doobedňajšej tú-
ry sa všetci účastníci vrátili unavený, ale spokojný, plný
dojmov z prežitého dobrodružstva. „Bolo to super!” Pracov-
níci MsKS ich čakali s občerstvením a ocenili ich pamätný-
mi listami. 

V poobedňajších hodinách sa o dobrú náladu na brehu
Dunaja postarali miestne súbory, ktoré spríjemnili sobot-
ňajší deň. Vystúpili mažoretky Sissy, detský folklórny súbor
Kisbojtár, ktorý nás očaril v nádherne vyšívaných krojoch s

tancami z Kalocse, a tancami z Poiplia. Detský folklórny
súbor Štúrovčatá predniesol detské hry, pesničky z okolí Ni-
try a slovenské tance. Pre najmenších tu bol „bábkový cir-
kus” súboru Kuckó, ktorý sa predstavil s veľkým úspechom.
Aj špeciálna škola sa podieľala na vítaní jari, ich mažoret-
ky, skupina moderného tanca a telocviku sa prezentovala ši-
kovnosťou. Aj keď prítomných prekvapili aj kvapky dažďa,
výborná nálada pokračovala ďalej. Tanečná skupina aerobi-
cu Adrenalín zo ZŠ Endre Adyho i napriek dažďu predvied-
la svižný tanec plný pohybu. Nasledovali tanečné kreácie
tanečníc zo skupiny Delvils, a na záver skupina Extrém
skvele ukončila tanečné poobedie. Hosťom podvečera bol
Ocsko Aladár a jeho priatelia, ktorí nás zabavili známymi
operetnými melódiami. Po nich pritvrdila rocková skupina
California. Do noci potom do tanca zahrala hudobná sku-
pina Akustic.

Riaditeľ MsKS sa touto cestou chce poďakovať všetkým
účastníkom, ktorí sa podieľali na uskutočnení a spríjemne-
ní jarných dní mesta a taktiež súborom, školám, športov-
com a zamestnancom MsKS za hladký a veselý priebeh po-
dujatí.

Bori (Preklad: gp)

Majális

Majáles
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Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14. februára
prijalo uznesenie, ktoré umožnilo Telovýchovnej jednote JUH-
CELPAP, aby ročnú finančnú podporu mesta vo výške 700 000
Sk mohla použiť na vykurovanie športových objektov. Uznesenie
vzniklo preto, lebo TJ nahromadilo také vysoké dlžoby voči do-
dávateľovi tepelnej energie (t.j. voči mestskému bytovému pod-
niku), že podnik už nebol ochotný ďalej tolerovať tento stav, a
dodávku tepla zastavil.

Skupina poslancov sa následne informovala na pôde TJ, roko-
vala s jej vedením a mohla zistiť, že mestský nehnuteľný majetok
spravovaný TJ je schátralý, hospodárenie združenia priviedlo TJ
na pokraj priepasti, a ani sa nejaví pozitívne rozuzlenie situácie za
súčasných podmienok. Poslanci sa mohli dozvedieť, že združenie
zápasí hospodárskymi problémami už dávnejšie, ale vedenie –
podľa vlastného vyjadrenia – nereagovalo včas na vzniknuté prob-
lémy, a ani svojmu členstvu neskladali účty tak, ako by to malo
byť regulárne. Poslanci sa vyjadrili v tom zmysle, že pokiaľ TJ ne-
vyjasní spôsob hospodárenia s mestským majetkom, nemôžu sa s
vecou náležite zaoberať, a doporučili vedeniu združenia, aby v pr-
vom rade dali do poriadku svoje náležitosti na úrovni vlastnej or-
ganizácie, prípadne aby pripravili návrhy na riešenie kritického
stavu.

Podľa výsledovky podniku, vyhotovenej tajomníkom TJ, hospo-
dárenie združenia v roku 2004  vykázalo 0,3 mil. korún straty na
poli hospodárskej činnosti, a necelých 2 milióna korún straty v
činnosti športových oddielov. V roku 2005 strata činila už 1,8
resp. 2,7 milióna korún, kým v prvých štyroch mesiacoch roku
2006 to činilo 1,7 resp. 0,1 miliónov. Združenie má značné daňo-
vé a odvodové nedoplatky. Situácia je teda viac než kritická. Po-
slanci upozornili na to, že TJ pôsobí, ako samostatná právnická
osoba (občianske združenie), čo znamená, že jej vedenie nesie pl-
nú zodpovednosť za hospodárenie združenia, a túto zodpovednosť
nemôže presunúť na nikoho iného, ani teda na mesto. S poľutova-

ním zobrali na vedomie, že TJ – ktorej zverili časť mestského ne-
hnuteľného majetku – už nedokáže zabezpečiť tú činnosť, ktorej ti-
eto nehnuteľnosti slúžia. Napriek tomu mesto by nepovažovalo za
šťastné, keby zlá hospodárska situácia združenia znemožnila špor-
tovú činnosť, s hlavným zreteľom na mládežnícky šport. 

Na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva primátor
predložil také alternatívy, podľa ktorých by v správe TJ zosta-
li iba priestory, ktoré bezprostredne slúžia športovej činnosti,
a ostatné nehnuteľnosti by mesto zužitkovalo iným spôsobom.
Nie je však jasné, ako by mesto vedelo ekonomicky prevádzko-
vať schátralé nehnuteľnosti, ktoré sú asi len ťažko zužitkova-
teľné bez väčšej investície. Zastupiteľstvo na svojich letných
zasadnutiach sa bude zaoberať ďalším osudom mestských ne-
hnuteľností. Že čo bude ďalej so športovou činnosťou v rámci
TJ, je ťažké predpovedať. Podľa niektorých názorov športovú
činnosť treba položiť na úplne nové organizačné základy, aby
sa mohla oživiť a aby sa dostala zo súčasných ekonomických
problémov. Podľa možných scenárov – ktoré načrtli funkcio-
nári združenia na spomínanom rokovaní – nevyhnutnej zme-
ne môže padnúť za obeť aj futbalový oddiel dospelých. 

A képviselőtestület még február 14-i ülésén határozatot fo-
gadott el, amellyel lehetővé tette a Juhcelpap Sportegyesület
számára, hogy a várostól folyósított 700 000 korona éves tá-
mogatást a sportobjektumok fűtési költségeire felhasználhas-
sa. A döntés azért született, mivel az egyesület olyan mérté-
kű adósságot halmozott fel a hőszolgáltató (azaz a városi la-
káskezelő vállalat felé), amelyet az már nem volt hajlandó to-
vább tolerálni, és lekapcsolta az objektumokat a hőszolgálta-
tásról. 

A képviselők ezt követően tájékozódtak az egyesület háza-
táján, tárgyaltak annak vezetőivel és megállapíthatták, hogy
az egyesület által kezelt városi vagyon meglehetősen rossz ál-
lapotban van, az egyesület gazdálkodása a tönk szélére juttat-
ta a szervezetet, és nincs is rá kilátás, hogy az a jelenlegi fel-
tételek mellett pozitív irányban változhatna. A képviselők
megtudhatták, hogy a szervezet gazdasági problémái nem
újkeletűek, és a vezetők saját bevallásuk szerint sem reagáltak
időben a jelentkező problémákra, sőt a szervezet tagságának
sem számoltak el annak rendje és módja szerint. A képviselők
nem rejtették véka alá azon véleményüket, hogy amíg szá-
mukra nem teszik átláthatóvá a városi ingatlanokkal való gaz-
dálkodás mikéntjét, addig nem tudnak érdemben foglalkozni
az üggyel és javasolták tárgyalópartnereiknek, hogy első lé-
pésben a szervezeten belül tegyék rendbe dolgaikat, esetleg
készítsenek elő javaslatokat a helyzet orvoslására. 

A szervezet titkára által készített gazdasági kimutatás sze-
rint az egyesület gazdálkodása 2004-ben mintegy 0, 3 millió
korona hiányt mutatott a gazdasági tevékenységek terén és
mintegy 2 milliós hiányt az egyes szakosztályok tevékenysé-
gében. 2005-ben ez a hiány már 1,8 illetve 2,7 milliót tett ki,

míg 2006 első négy hónapjában 1,7  illetve 0,1 milliót. Az
egyesületnek jelentős adó- és járulékbefizetési hátrálékai van-
nak. A helyzet tehát több mint kritikus. A képviselők arra is
figyelmeztettek, hogy az egyesület, mint önálló jogi személy
(polgári társulás) működik, tehát vezetői teljes körű felelős-
séggel tartoznak a szervezet gazdálkodásáért, s annak terhét
nem ruházhatják másra, így a városra sem. Sajnálattal vették
tudomásul, hogy a szervezet – amelynek gondozására bízták
a városi ingatlanvagyon egy részét – immár nem tudja fenn-
tartani azt a tevékenységet, amelyet ezek az ingatlanok szol-
gálnak, mindazonáltal a város nem szeretné, ha a szervezet
súlyos gazdasági helyzete lehetetlenné tenné az ott folyó
sporttevékenységet, különös tekintettel az ifjúsági sportra.

A testület június eleji ülésére a polgármester olyan lehető-
ségeket vetett fel, amelyek csupán a sporttevékenységhez
közvetlenül kapcsolódó helyiségeket hagynák az egyesület
kezelésében, a többi ingatlant pedig a város másként próbál-
ná meg hasznosítani. Az azonban nem tisztázott, hogyan tud-
ná gazdaságosan működtetni a város az említett ingatlanokat,
amelyek aligha hasznosíthatók jelentős beruházás, felújítás
nélkül. A testület nyári ülésein foglakozni fog a városi tulaj-
donú ingatlanok további sorsával. 

Hogy mi lesz az egyesületen belül folyó sporttevékenység-
gel, nehéz megjósolni. Egyes vélemények szerint teljesen új
szervezeti alapokra kell helyezni a sporttevékenységet, hogy
megújulhasson és kikerüljön a jelenlegi gazdasági kátyúból.
Az elképzelhető forgatókönyvek szerint – amelyet az egyesü-
let vezetői vázoltak fel az említett tárgyaláson – az elkerülhe-
tetlen változásnak áldozatul eshet akár a felnőtt futball is. 

-v-

Telovýchova je v kritickom stave

Kritikus helyzetben a sportegyesület

Peňažný dar pre TJ Juhcelpap
Generálny riaditeľ Smurfit Kappa Štúrovo, a. s. Dirk Poot a

tajomník TJ Juhcelpap, Miroslav Lapár podpísali dňa 27. aprí-
la 2006 darovaciu zmluvu, ktorej obsahom je poskytnutie pe-
ňažného daru telovýchovnej jednote vo výške 185 tis. Sk. TJ sa
zaviazala, že prostriedky použije  výlučne na financovanie
športovej prípravy futbalistov všetkých vekových kategórií.

(tlačová správa)
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V rámci výstavby obytnej zóny „Východné nábrežie” II.etapa v
lokalite Sobieskeho ulice je plánovaná výstavba štyroch obytných
domov s celkovým počtom 64 bytových jednotiek. Jedná sa o
obytné budovy pavlačového charakteru so 4 nadzemnými podla-
žiami, čiastočne podpivničené, zastrešené šikmou, oblúkovou stre-
chou. Zvislé nosné aj nenosné konštrukcie sú navrhnuté ako mu-
rované z keramických pálených tvárnic, stropná konštrukcia je na-
vrhnutá ako predpätá keramická doska. 

Dispozičné členenie obytného bloku sa delí na technicko-skla-
dové podzemné podlažie a štyri nadzemné obytné podlažia. V su-
teréne sa nachádzajú skladové miestnosti jednotlivých bytov a
miestnosti technickej vybavenosti. Každé nadzemné obytné podla-
žie je dispozične členené na štyri bytové jednotky s veľkosťami od
jednoizbového po trojizbový byt. 

Jednoizbový byt – podlahová plocha bytu je 35,58 m2, bytová
jednotka pozostáva z jednej izby s kuchynským kútikom, chodby,
kúpeľne a špajze. Orientačná cena bytu je 700 tis. Sk*. 

Dvojizbový byt – podlahová plocha bytu je 48,82 m2, bytová
jednotka pozostáva z obývacej izby s kuchynským kútikom, izby,
chodby, kúpeľne a špajze. Orientačná cena bytu je 1000 tis. Sk*.

Dvojizbový byt s pracovným kútikom – podlahová plocha by-
tu je 64,33 m2, bytová jednotka pozostáva z obývacej izby s pra-
covným kútikom, izby, kuchyne, chodby, kúpeľne a špajze. Orien-
tačná cena bytu je 1310 tis. Sk*.

Trojizbový byt – podlahová plocha bytu je 70,49 m2, bytová
jednotka pozostáva z obývacej izby + 2 izby, kuchyne, chodby,
kúpeľne a špajze. Orientačná cena bytu je 1430 tis. Sk*.

Orientačná, jednotková cena – 20 254,04 Sk/m2 *.
* Ceny sú orientačné, neobsahujú DPH, náklady na výstavbu

technickej infraštruktúry a cenu pozemku.

Financovanie výstavby navrhovaných bytových jednotiek je zá-
vislé od ich budúceho spôsobu užívania. 

Nájomné byty – na financovanie výstavby nájomných bytov
môže obec požiadať o nenávratnú finančnú dotáciu v zmysle vý-
nosu MVRR SR č. V-1/2004. Pre výstavbu bytov s bežným štandar-
dom, ktorého priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 21
430 Sk/m2 podlahovej plochy bytu, možno požiadať dotáciu až do
výšky 30 % oprávnených nákladov. Podmienkou pridelenia nená-
vratnej dotácie je, že podnájomca môže byť fyzická osoba, ktorej
mesačný príjem a príjem osôb s ňou bývajúcich – ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu – neprevyšuje
trojnásobok životného minima platného k 31.12. predchádzajúce-
ho kalendárneho roka. Nájomná zmluva môže byť uzatvorená na
dobu, ktorá neprevýši tri roky, u osôb so zdravotným postihnutím
na desať rokov. Ďalšou možnosťou financovania výstavby nájom-
ných bytov je zvýhodnený úver na 30 rokov zo Štátneho fondu
rozvoja bývania v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny bytu, najvi-
ac 1 100 tis. Sk/byt. Súhrnná suma poskytnutých podpôr nesmie
presiahnuť 80% obstarávacej ceny bytu. Podmienkou je, že obsta-
rávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy bytu
nepresiahnu hodnotu 1,5-násobku priemernej mesačnej nominál-
nej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR. 

Byty do osobného vlastníctva – pre výstavbu takýchto bytov je
možné využiť zvýhodnený finančný úver na 20 rokov zo Štátneho
fondu rozvoja bývania v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny bytu,
najviac 700 tis. Sk/byt. Budúci majitelia bytov sa môžu podieľať
na spolufinancovaní výstavby svojich bytov s použitím finančných
produktov stavebných sporiteľní, alebo iných bankových subjek-
tov.

Z toho dôvodu sa obraciame na záujemcov, budúcich vlastní-
kov alebo nájomcov, aby svojimi požiadavkami a návrhmi prispe-
li k príprave výstavby bytov v Štúrove, vyplnením priloženého do-
tazníka. Vyplnením a odovzdaním dotazníka mesto ako investor
získa potrebné informácie na projektovú prípravu predmetnej in-
vestície. 

Výstavba obytných budov Lakóépületek építése
A Sobieski utca térségében a város a „KELETI RAKPART”

lakózóna II. szakaszának felépítése keretében négy lakás-
tömb megépítését tervezi 64 lakóegységgel. A négyszintes,
külsőfolyosós lakótömbök részben alápincézettek, íves ferde
tetős kivitelezésben lesznek felépítve. A függőleges tartó és
választó szerkezetek égetett kerámia téglából a vízszintes
szerkezetek pedig előfeszített konstrucióból vannak tervez-
ve.

A lakótömb felosztása egy földszint alatti műszaki-raktá-
rozási és négy földszint feletti lakószintre osztódik. A föld-
szint alatti térségben egyes lakások raktárhelységei és a mű-
ködtetéshez szükséges helységek vannak. Minden földszint
feletti lakásszint fel van osztva további négy lakásegységre
egyszobástól a háromszobásig.

Egyszobás lakás – alapterülete 35,58 m2, a lakásegység 1
konyhasarkos szobából, folyosóból, fürdőszobából és élés-
kamrából áll.. Irányár: 700 000 Sk*.

Kétszobás lakás – alapterülete 48,82 m2, a lakásegység 1
konyhasarkos két szobából, folyosóból, fürdőszobából és
éléskamrából áll. Irányár: 1 000 000 Sk*.

Kétszobás lakás dolgozósarokkal – alapterülete 64,33 m2,
a lakásegység 1 dolgozósarkos két szobából, konyhából, fo-
lyosóból, fürdőszobából és éléskamrából áll. Irányár: 1 310
000 Sk*.

Háromszobás lakás – alapterülete 70,49 m2, a lakásegység
1 nappaliból, 2 szobából, konyhából, folyosóból, fürdőszo-
bából és éléskamrából áll. Irányár: 1 430 000 Sk*.

Informatív egységár: 20 254,04 Sk/m2*.
* Az irányárak nem tartalmazzák a telek árát, a közmű ki-

építésének költségeit, valamint az HÉA-t.

A javasolt lakásegységek finanszírozása a lakások várható
használati formájától függ.

Bérlakások – felépítésük finanszírozására a város térítés-
mentes dotációt igényelhet a MVRR SR V-1/2004 számű
rendelet értelmében. Az átlagos színvonalú lakások felépíté-
sére, melyek átlagos jogosan igényelhető építkezési költségei
nem haladja meg a 21 430 Sk/m2 árat, a költségek 30 % – ig
terjedő dotáció igényelhető. A térítésmentes dotáció odaíté-
lésének feltétele, hogy a bérlő olyan természetes személy le-
gyen, akinek (valamint a vele együttélőknek) jövedelme,
összességében nem haladja meg – az előírások értelmében –
az előző év végéhez számított létminimum összegének há-
romszorosát. A bérleti szerződés három, az egészségkárosul-
tak esetében legfeljebb tíz évre köthető. A bérlakások építé-
sének finanszírozásának további lehetőségei közé tartozik a
30 évre szóló – az állami lakásfejlesztési alapból folyósított
– kedvezményes kölcsön, amely a beszerzési ár 80 % – ig.,
de legfeljebb 1 100 000 Sk/lakás összegig igényelhető. A tá-
mogatások teljes összege nem lépheti túl a beszerzési ár 80
% – át. Feltétel, hogy az épület beszerzési költségei átszámít-
va a lakás alapterületének m2 – re, nem lépik túl a szlováki-
ai gazdaságban elért átlagkereset 1,5-szeresét.

Saját tulajdonú lakások – ezen lakások építésére az állami
lakásfejlesztési alapból folyósított 20 éves futamidejű köl-
csön igényelhető, a lakás beszerzési árának 80 % – ig, de
legfeljebb 700 000 Sk/lakás összegig. A jövőbeni lakástulaj-
donosok részt vehetnek lakásuk építésének közös finanszí-
rozásában, kihasználva a bankok különféle hitelkonstrukci-
óit. 

Ezen oknál fogva fordulunk az érdeklődőkhöz, a jövőbeni
lakástulajdonosokhoz vagy bérlőkhöz, hogy igényeikkel és
javaslataikkal járuljanak hozzá a lakásépítés előkészületeihez
a mellékelt kérdőív kitöltésével. Ennek kitöltése és átadása
után városunk mint beruházó tájékoztatást nyer a tervezett
beruházás előkészítéséhez.
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BYTOVÁ VÝSTAVBA – DOTAZNÍK 

LAKÁSÉPÍTESI KÉRD ÍV 
Príslušné polí ko s vybratou odpove ou ozna te X .
A megfelel  választ  X – vel jelölj meg. 

                    

1. Vek záujemcu o byt                     
A lakás iránt érdekl d  kora do 30 rokov 

30 – évig 
do 40 rokov 

40 – évig 
do 50 rokov 

50 – évig 
nad 50 rokov 
50 év fölött 

    

2. Rodinný stav                     
Családi állapot                   slobodný(ná) 

                n tlen / hajadon 
                ženatý / vydatá 
                 n s / férjezett 

3. Po et vyživ. detí v rodine                     
A családban lev  kiskorú 
gyermekek száma 

0 1 2 3 a viac 
3 és több 

    

4. Sú asné bývanie                   
Jelenlegi lakáskörülmények           u rodi ov

         szül knél
        v podnájme 
        albérletben 

vo vlastnom byte / RD 
saját lakás / családi ház 

   

5. Záujem o bývanie                     
Lakás iránti igény                v rodinnom dome 

                 családi házban 
               v bytovom dome 
           lakóépület /lakótömb 

6. Mám záujem o                     
Érdekel                   nájomný byt 

                    bérlakás 
byt do osobného vlastníctva 

               saját tulajdonú lakás 

7. Príjem záujemcu a jeho rodiny                     
presahuje 3-násobok 
aktuálneho život. minima ? ** 
Az igényl  és családja 
összbevétele meghaladja az 
aktuális létminimum 
összegének 3-szorosát ? **

                         áno 
                         igen 

                          nie 
                         nem 

8. Ve kos  bytu                     
Lakás nagysága jednoizbový

egyszobás 
dvojizbový
kétszobás 

trojizbový 
háromszobás 

štvorizb. a vä ší 
négyszobás és 

nagyobb
    

9. Bytový štandard                   
Lakásszínvonal              nižší 

          alacsony 
            bežný
           átlagos 

     vyšší – luxusný 
       magas - luxus 

   

10. Prijate ná cena za byt (v Sk)                   
Elfogadható lakásár (Sk)      do 1 000 000 

1 mil. - ig 
 1 000 000 – 1 500 000      nad 1 500 000 

     1,5 mil. fölött 

   

11. Zásobovanie bytu teplom                   
A lakás h ellátása centrálnym vykurovaním 

spolo nou plyn. kotol ou

központi f tés közös 
gázkazánnal 

centrálnym vykurovaním 
spolo nou kotol ou,

s lokálnymi výmenníkmi 
tepla v bytoch 

központi f tés közös 
gázkazánnal a lakásokba 

elhelyezett lokális 
h cserél vel

lokálnym vykurovaním 
každý byt má vlastný 

plynový kotol 

lokális f tés – a lakások 
saját gázkazánnal 

rendelkeznek 

   

** Výška životného minima: 
     žiadate  – 4730.- Sk, spolo ne posudzovaná osoba (manželka) – 3300.- Sk, die a – 2150.- Sk 
** A létminimum  összege: 
     igényl  – 4730.- Sk, házastárs – 3300.- Sk, gyermek – 2150.- Sk

Vyplnený dotazník žiadame doru i  do 10.7.2006 osobne na podate u  MsÚ Štúrovo alebo na oddelenie výstavby, 
rozvoja územia a ŽP, faxom na tel. . 036/7511472, mailom vystavba@sturovo.sk (dotazník je prístupný v elektronickej 
forme na webovej stránke mesta www.sturovo.sk .
A kitöltött kérd ívet kérjük a párkányi városháza iktatójába vagy a beruházási, területfejlesztési és környezetvédelmi 
osztályára leadni legkés bb 2006.július 10.– ig személyesen vagy faxon a következ   számon: 036/7511472, illetve 
elektronikus postával a  vystavba@sturovo.sk e-mail címre. A kérd ív elektronikus formában is megtalálható a város 
honlapján: www.sturovo.sk

Bytová výstavba – dotazník – lakásépítesi kérdőív
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A megyei költségvetés jóváhagyásának elodázása kétségessé
tette a 2006-re tervezett beruházások kivitelezését. A Nyitrai
Kerületi Önkormányzat közgyűlése május 15-én végül jóvá-
hagyta a még tavaly javasolt megyei befektetéseket. 

Bár a megyei költségvetés jóváhagyására több hónapi ké-
séssel került sor, még így is esély van rá, hogy befejezzék a
Kövesdről Helemba felé vezető út egy szakaszát, a párkányi
gimnázium tetőterének beépítését és elkészítsék a Köbölkutat
elkerülő út megépítéséhez szükséges tervezetet. A helembai
közút felújítására még tavaly hozzávetőleg nyolcmillió koro-
nát hagyott jóvá az akkor még MKP-s többséggel rendelkező
megyegyűlés. Tavaly késő ősszel el is kezdődött a felújítás és
idén kellene befejezni a munkálatok zömét. Értesüléseink
szerint új aszfaltszőnyeget és szalagkorlátot kap a kovácspa-
taki vasúti átjáró előtti szakasz, és egy betonfalat is emelnek

az út és a Duna közé. 
A gimnázium tetőtere beépítésének befejezéséhez még mint-

egy hárommillió korona értékű munkát kell elvégezni. Ennek
alapfeltétele, hogy az iskola rendezze a kivitelező érsekújvári
Prospect céggel szembeni mintegy kétmillió korona tartozását,
amelyet a megyének már az év első felében kellett volna folyó-
sítania, hogy az építkezés folyamatos lehessen. 

A köbölkúti elterelő közút megépítéséhez szükséges tervezet
kidolgozására a megye 1,2 millió koronát különített el. E ter-
vezet nélkül értelemszerűen nem lehet lefolytatni a közbeszer-
zést sem. Elképzelések szerint az Érsekújvár felől vezető út a fa-
lu végén lévő vasúti híd előtt fog egyenesen tovább haladni,
majd folyamatosan emelkedni. A vasúti sínek áthidalása után a
község másik végén csatlakozna a jelenlegi közútra. 

-O- 

Megvalósulhatnak az idei megyei beruházások
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31. mája sa v Hoteli Thremal uskutočnila konferen-
cia na tému trvalého rozvoja vidieka a pestovania
energetických plodín. Konferenciu viedol Ján Golian,
štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva SR. Z
volebného podujatia SDKÚ-DS pochádza nasledovné
interview.

– Pán Golian, ste spolutvorcom volebnej programo-
vej vízie SDKÚ-DS týkajúcej sa vidieka, poľnohospo-
dárstva, lesníctva a pozemkového vlastníctva. Mohli
by ste túto víziu priblížiť?

– Vízia komplexného integrovaného rozvoja vidieka
vychádza z analýzy vývoja vidieka od r. 1989 v SR, z je-
ho porovnávania s vývojom v susedných krajinách, ako
aj štúdia prognóz marginalizovaného vidieckeho pro-
stredia vypracovaná renomovanými svetovými inštitúci-
ami. Je založená na trvalo obnoviteľnom potenciáli,
ktorý sa nachádza výlučne na vidieku. Je to okrem ľud-
ského potenciálu najmä poľnohospodárstvo, lesníctvo a
životné prostredie, ktoré v globalizovanom svete budú
nadobúdať čoraz väčší význam. Dnes sme svedkami to-
ho, že namiesto aktívneho prístupu založeného na mo-
bilizácii vlastných síl, ľudia čakajú od vlády, aby im po-
stavila diaľnicu a priviedla investorov. Každému je však
jasné, že do každej dediny nemôže prísť zahraničný in-
vestor, diaľnice nie je možné vybudovať zo dňa na deň
šibnutím čarovného prútika a tiež predstava silno indu-
strializovaného Slovenska by nepomohla cestovnému
ruchu a prírodným danostiam našej vlasti. Trvalo obno-
viteľný potenciál je založený na diverzifikovanej pro-
dukcii poľnohospodárstva, lesníctva a prístupe k život-
nému prostrediu. V praxi to znamená, že poľnohospo-
dárstvo okrem potravinárskej produkcie, ktorá však mu-
sí byť okrem kvality aj konkurencieschopná a dostatoč-
ná, sa vytvára priestor pre pestovanie energetických plo-
dín, ktoré budú využívané v bioplynových staniciach na
produkciu elektrickej energie, tepelnej energie i plynu.
Tento postup prinesie výrazné zvýšenie príjmov najmä
pre prvovýrobu. Energetická produkcia musí však byť
vzájomne previazaná so všetkými zložkami vidieka, te-
da opakujem integrovaný vidiek znamená vzájomnú zá-
vislosť, súčinnosť a prepojenie poľnohospodárov s les-
níkmi, ochranármi a vidieckou samosprávou. V dnešnej
dobe za energie (teplo, elektrina, pohonné hmoty) od-
chádza distribučným spoločnostiam až 40 % príjmov
ľudí pričom v rámci regiónov ide o stovky miliónov Sk.
Produkcia týchto energií z vidieckeho potenciálu okrem
nezávislosti prinesie aj výrazné finančné úspory regiónu
a cez medzitrh práce pracovné príležitosti najmä pre dl-
hodobo nezamestnaných. Dlhodobo nezamestnaní takto
okrem sociálnych dávok môžu získať stále zamestnanie
a zvýšenie svojich príjmov o zarobenú mzdu. Vybudova-
nie stoviek bioplynových zariadení na celom Slovensku
urobí našu krajinu menej energeticky závislou.

– Z toho čo hovoríte vyplýva, že tento proces si vyža-
duje okrem reforiem v rezortoch pôdohospodárstva, ži-
votného prostredia a regionálneho rozvoja aj zásadne
iný prístup zo strany miestnych a regionálnych samo-
správ, podnikateľských subjektov, mimovládnych orga-
nizácií a miestnej štátnej správy. Existujú už niekde vo
svete takéto pozitívne príklady?

– Bez reforiem v spomínaných rezortoch, ako aj zme-

ne prístupu zo strany samospráv, podnikateľov, mimo-
vládnych organizácií a miestnej štátnej správy nie je
možné dosiahnuť kumulatívny efekt integrácie vidieka.
Pozitívny príklad existuje v rakúskom Burgenlande,
konkrétne v okrese Gussing. Tento región s viac ako 27
000 tisíc obyvateľmi a rovnomenným hlavným mestom,
v ktorom žije 4 000 obyvateľov patril ešte v r. 1990 k
najchudobnejším regiónom v Európe. Ako jediný rakús-
ky región spĺňal kritériá pre pomoc z EÚ, čo aj využil a
pre SR, ktorá bude beneficientom rovnakých zdrojov je
pozitívnym príkladom. Pre ilustráciu uvediem, že na bá-
ze obnoviteľných zdrojov sa spomínaný región stal vý-
stavnou skriňou Rakúska. Dnes je cieľovou destináciou
pre delegácie z celého sveta, ktoré chodia obdivovať zá-
zrak, ktorý diverzifikovanou poľnohospodárskou a les-
níckou produkciou vytvoril z vidieka dobré miesto pre
život. 

– Trvalo udržateľný rozvoj nezávisí na politickom
presvedčení, vierovyznaní, farbe pleti alebo národnos-
ti. Ide o globálny problém. Prečo SDKÚ – DS neprišla
s takouto víziou už oveľa skôr, v teraz sa končiacom
volebnom období ?

– SDKÚ-DS počas svojej existencie doteraz nezodpo-
vedala za rezorty, do kompetencie ktorých patril rozvoj
vidieka. Svoje priority zameriavala na iné oblasti, či to
už bola zahraničná politika s cieľom etablovať SR v EU,
alebo obrana s cieľom vstupu do NATO. Dominantnou
prioritou bola konsolidácia verejných financií, plnenie
maastrichtských kritérií, a nesmieme zabúdať ani na re-
formu sociálnej politiky a reformu trhu práce. Teraz na-
dišiel čas, aby SDKÚ-DS ak dostane mandát od voličov
presadzovala spolu s budúcimi koaličnými partnermi vo
vládnom programe víziu integrovaného rozvoja vidieka
na báze ľudského a prírodného potenciálu poľnohospo-
dárstva, lesníctva a životného prostredia.

– Ako chcete presvedčiť poľnohospodárov, lesníkov,
samosprávy a mimovládne organizácie, že vízia SDKÚ
– DS je realizovateľná a prinesie vidieku dlho očakáva-
ný, trvalo udržateľný a komplexný rozvoj ? 

– Bude to nepochybne náročná úloha. Spoliehame sa
však na zdravý sedliacky rozum, pravdivú – aj keď v
mnohých prípadoch – bolestivú argumentáciu a zodpo-
vedný prístup. Kto sleduje vývoj a tlak WTO, OECD,
celého rozvojového sveta a v poslednom období aj USA
vie, že spoločnej poľnohospodárskej politike a jej dotač-
nému systému čoskoro odzvoní. Otázka nestojí tak či sa
to stane, ale kedy to bude a najmä ako budeme na to
pripravení. Pravdivý a zodpovedný prístup k tomuto
problému nám umožní využiť príležitosť, ktorá sa nám
núka z pomoci EÚ na plánovacie obdobie 2007 – 2013.
Je to veľká príležitosť na transformáciu poľnohospodár-
stva a lesníctva prostredníctvom diverzifikácie produk-
cie tak, aby poľnohospodárstvo mohlo byť nielen stabi-
lizujúcim faktorom v rozvoji vidieka, ale najmä vysoko
efektívnym odvetvím ekonomiky SR. Som presvedčený,
že hrdí a sebavedomí poľnohospodári vyrábajúci diver-
zifikovanú a ekonomicky efektívnu produkciu získajú
okrem výrazne vyšších príjmov aj uznanie spoločnosti a
vážnosť, ktorá im za ich ťažkú prácu nepochybne patrí a
čo doteraz nemali.

Integrovaný rozvoj vidieka
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K i n o  –  M o z i

1-2. Firewall (Harrison Ford)
3. AQUAPHONE performance
4. Experti (Kryštof Hádek, Tomáš Lobl)
6. Filmový klub – Proti múru
7. Spojenec (Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Willem Dafoe)
8-9. Nikdy to nevzdávaj (Hilary Duff, Oliver James, Rebecca De Mornay)
10-11. Divočina – animovaný film – detské predstavenie – 17.00!
10-11. Dôkaz (Anthony Hopkins, Gwyneth Paltrow)
13-14. Saw 2 (Shawnee Smith, Tobin Bell) 
15-16. Strašná haluz (Alyson Hannigan, Alan Campbell)
17-18. Univerzálna upratovačka (Rowan Atkinson, Kristin Scott Thomas, Patrick Swayze)
20-22 Mission Impossible 3 (Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman)
23-25. Da Vinciho kód (Tom Hanks, Audrey Tautou)
27-28. X-men 3: Posledný vzor (Patrick Steward, Hugh Jackman, Halle Berry)
29-30. Základný inštinkt 2 (Sharon Stone, David Morrissey)

Pripravujeme v lete:
Underwold: Revolution • Hooligans • Satan 666 • Antartica • Gejša • Hmla •

Poseidon • Piráti Karibiku 2 • Rýchlo a zbesilo 3 • Môj otec pes.

Začiatok predstavení (ak nie je uvedené inak) – 19 00 – Az előadások kezdete

Premiéra mesiaca
DA VINCIHO KÓD (USA 2006)
Réžia: Ron Howard, hrajú: Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean

Reno 
Mimoriadne úspešný a zároveň mnohými zatracovaný súčasný

román z pera Dana Browna sa za krátky čas dočkal filmovej podo-
by, ktorú vzal do svojich rúk nemenej slávny režisér, majster sil-
ných príbehov Ron Howard (oscarová Čistá duša, Ťažká váha).
Ústrednou postavou tohto napínavého a tajomného príbehu je har-
vardský profesor symbológie Robert Langdon (Tom Hanks), ktorý
sa bude snažiť rozlúštiť záhadný odkaz zavraždeného kurátora
Louvru. Pomáhať mu pri tom bude rázna policajná kryptologička
Sophie Neveu, ktorá je zhodou okolností vnučkou zavraždeného.
Podarí sa im rozkódovať šifru skrytú v obrazoch Leonarda da Vin-
ciho? Odhalia tajomstvo svätého grálu? Nájdu vraha správcu Louv-
ru? Všetky odpovede na vás čakajú v kine . . . 

Rodinný „animák”
DIVOČINA (USA 2006)
Réžia: Steve „Spaz” Williams 
Po slávnom Madagaskare k nám prichádza nový zábavný zviera-

cí príbeh, ktorý sa odohráva v príťažlivom svete vzrušujúcej „divo-
činy”. Predstaví nám leva Samsona, ktorý je hviezdou zoo v new-
yorkskom Central Parku a má problémy so svojím dospievajúcim
synom Ryanom. Až v hĺbke afrického pralesa spolu s partiou neroz-
lučných priateľov konečne nájdu sami seba i jeden druhého. 

Neodolateľný anglický humor 
UNIVERZÁLNA UPRATOVAČKA (Veľká Británia 2005)
Réžia: Niall Johnson, hrajú: Rowan Atkinson, Kristin Scott Tho-

mas 
Skvelý a neopakovateľný Rowan Atkinson vymení v tejto „su-

chej” anglickej komédii známu masku jedinečného Mr. Beana s
charakteristickou mimikou za seriózneho reverenda Goodfellowa
pôsobiaceho na anglickom vidieku. Tento ctihodný pán sa zaujíma
jedine o svoju faru a pastoračnú činnosť, v profesorských okuliari-
koch si tíško pod nosom šomre náboženské preslovy. Pri tom až

príliš často zabúda na svoju sympatickú manželku. Vytrácajúce sa
rodinné šťastie sa pokúsi zachrániť záhadná „univerzálna upratova-
čka”, ktorá práve prichádza do reverendovho domu. . . 

Pôsobivý ľudský príbeh
DÔKAZ (USA 2005)
Réžia: John Madden, hrajú: Gwyneth Paltrow, Anthony Hop-

kins 
Tento emocionálne silný príbeh sa točí okolo osoby geniálneho

matematika, ktorého mysle sa postupne celkom zmocnila duševná
choroba. Dej filmu sa začína odvíjať deň pred jeho pohrebom. Sku-
točnou hrdinkou tejto ľudskej drámy je však jeho dcéra Catherine,
ktorá obetovala vlastnú vedeckú kariéru, aby sa mohla starať o po-
mäteného, napriek tomu ale stále veľmi autoritatívneho otca. Cat-
herine podlieha depresiám, snaží sa nájsť rovnováhu medzi túžbou
po vlastnom uznaní a rešpektom voči otcovej pamiatke. V pozosta-
losti zosnulého matematika sa medzi stovkami strán popísaných vý-
plodmi narušenej mysle nakoniec skutočne objaví prevratný mate-
matický dôkaz. Nie je ale isté, kto je jeho skutočným autorom . . . 

Tretia misia Toma Cruisa
MISSION IMPOSSIBLE 3 (USA 2006)
Réžia: J.J. Abrams, hrajú: Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman 
V treťom pokračovaní úspešnej akčnej série musí tentoraz nám

už dobre známy tajný agent Ethan Hunt čeliť skutočne rovnocen-
nému protivníkovi – desivému, veľmi inteligentnému a tajomnému
obchodníkovi so zbraňami. Réžie sa chopil tvorca úspešných tele-
víznych seriálov J.J. Abrams, ktorý dal tejto časti ozaj svojskú po-
dobu. Celým filmom sa tiahne otázka, kto je vlastne Ethan Hunt?
Nie je to film o špiónovi, ale predovšetkým o mužovi, ktorý sa špi-
ónom stal. Dozvieme sa, čo robí, keď príde večer domov, aj to, ako
jeho práca ovplyvňuje jeho osobný život. Rovnako ako zbrane bu-
dú vo filme „vybuchovať” aj dialógy. Príbeh skrátka tvorí drsný
akčný obal so silným emocionálnym jadrom a to znamená, že nás
čaká jedinečný filmový zážitok!

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

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

Zmena programu vyhradená!!!
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Oznámenie!
Oznamujeme tvorivým výtvarníkom, že Klub výtvarníkov

v Štúrove organizuje pravidelné stretnutia pod vedením

PhDr. Štefana Gerstnera – vedúceho klubu, a to každý

prvý pondelok v mesiaci od 16.00 hod. v Mestskej galé-

rii. Každého záujemcu očakávame!

Értesítés!
A Párkányi Képzőművészkör értesíti az alkotó képzőmű-

vészeket, hogy PhDr. Gerstner István klubvezető irányítá-

sával rendszeres összejöveteleket szervez. A találkozókra

minden hónap első hétfőjén kerül sor a Városi Galériában

16.00 órai kezdettel, ahová minden érdeklődőt várunk!

MMeessttoo  ŠŠttúúrroovvoo  VVááss  ssrrddeeččnnee  ppoozzýývvaa  nnaa
„„MMEEDDZZIINNÁÁRROODDNNÉÉ  ŠŠPPOORRTTOOVVÉÉ  DDNNII  ŽŽIIAAKKOOVV  DDRRUUŽŽOOBBNNÝÝCCHH  MMIIEESSTT””

kkttoorréé  ssaa  uusskkuuttooččnniiaa  vv  ddňňoocchh  oodd  1144  ––  1188..  jjúúnnaa  22000066..
PROGRAM:

14. júna 2006 (streda)

19.00 – 19.30 Slávnostný sprievod mestom za účasti jednotlivých delegácií od Školskej jedálne

(Adyho 4) na pešiu zónu: 

Castellarano (Taliansko), Baraolt (Rumunsko), Novi Bečej (Srbsko)

Ostrihom (Maďarská republika), Bruntál (Česká republika), Štúrovo

19.30 Slávnostné otvorenie „Medzinárodných športových dní mesta Štúrovo”, kultúrny

program

15. – 16. júna 2006 (štvrtok – piatok)

9.30 – 16.00 súťaže družstiev v jednotlivých športových disciplínach: futbal (futbalové ihrisko

TJ JUHCELPAP, basketbal, volejbal (športová hala TJ JUHCELPAP), plávanie

(TK VADAŠ) 

Akcia sa uskutoční pomocou finančnej podpory EURÓPSKEJ ÚNIE v oblasti PARTNERSTVO

MIEST/TOWN TWINNING – STRETNUTIE OBČANOV 2006.

Sponzori:

TK VADAŠ, OTP banka, BYSTRINA-pitný režim – Jozef Hurta,

VŠETKÝCH VÁS SRDEČNE OČAKÁVAME

Organizačný výbor

Medzinárodných športových dní mesta Štúrovo



Nyárnyitó · Nyárnyitó · Nyárnyitó
2222 mmáájj  22000066ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

Nem tudok élni nélküled, Homokvár, Nehéz a boldogságtól búcsút venni... 

és megannyi ismerős örökzöld sláger. Igen, ez az Apostol. 

A VMK szeretettel meghív mindenkit a legendás 

APOSTOL együttes nagyszabású élő koncertjére 2006. június 30-án, (pénteken)APOSTOL együttes nagyszabású élő koncertjére 2006. június 30-án, (pénteken)

este 9.00 órakor a komp melletti parkolón felállított sörsátorba. 

A koncertet követően hatalmas nyárköszöntő bulival folytatódik 

az este a METEORMETEOR együttessel. 

A  b e l é p ő j e g y  á r a :  2 0 0  S k .  T o v á b b i  i n f o r m á c i ó k  a  p l a k á t o k o n !  
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Múzeumok Éjszakája 2006
Az európai hagyományoknak megfelelően idén a

Párkányi Városi Múzeum is bekapcsolódik 

június 24-én – Szent Iván éjszakáján – a Múzeumok

éjszakája c. rendezvénysorozat programjába. Az esz-

tergomi múzeumokkal közösen megvalósítandó ren-

dezvény alapvető célja, hogy váljanak a múzeumok

közösségi színterekké, legyenek a társasági lét, a ta-

lálkozások fórumai, s hogy a múzeumba ritkán láto-

gató embereknek, valamint a városban tartózkodó tu-

ristáknak színes, változatos programot kínáljanak.

Jöjjön el Ön is, hogy együtt ünnepeljük a fény diada-

lát Szent Iván éjszakáján. Szeretettel várjuk!

Program:

A múzeum 18.00-tól 24.00-ig nyitva tart 

17.45 A rendezvény ünnepélyes megnyitója 

18.00 A kőhidgyarmati Rákota Bianka eredeti „kur-

taszoknyás” népviseletben palóc népmeséket

ad elő 

19.00 Ebedi citerazenekar 

20.00 Strigonium Consort Régizene Együttes – ko-

molyzenei hangverseny

21.00 A Padlás – musical részletek a „Párkányi Cse-

madok Színkör” előadásában 

22.00 Johnie & The Bastard Band – blues koncert

23.00 Bonzo & The Resonator (Nagyszombat) –

akusztikus blues őrület 

A rendezvény egész ideje alatt kézműves bemutató 

Együttműködő partnerünk a „Biker V2 Pub” söröző

Noc múzeí 2006
Podľa európskych tradícií sa toho roku aj Mestské

múzeum Štúrovo zapája cez svätojánsku noc – 

24. júna – do programu „Noc múzeí” v spolupráci

s ostrihomskými múzeami. Základným cieľom

programu je, aby múzeá sa stali spoločenskými

priestormi, aby boli fórami spoločenského bytia

a stretávania sa. Ďalej aby ponúkli ľuďom, ktorí

málokedy navštevujú múzeum, a turistom zdržujúcim

sa v meste, pestrý a rôznorodý program. Príďte aj

Vy, aby sme spolu oslavovali víťazstvo svetla cez

svätojánsku noc. Srdečne Vás očakávame!

Program:

Múzeum je otvorené od 18.00 do 24.00 hod.

17.45 Slávnostné otvorenie podujatia

18.00 Ľudové rozprávky v podaní Bianky Rákotovej

z Kamenného Mostu

19.00 Citarová skupina z Obidu

20.00 Strigonium Consort – koncert vážnej hudby 

21.00 Ukážky z musicalu v podaní divadelného

krúžku Csemadok-u v Štúrove

22.00 Johnie & The Bastard Band – bluesový

koncert

23.00 Bonzo & The Resonator (Trnava) -

akustistické bluesové „šialenstvo” 

Ukážky remeselníctva počas celého podujatia.

Partnerom podujatia je piváreň „Biker V2 Pub”
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Spoločnosť IP TRANS, s.r.o., prijme do hlavného

pracovného pomeru VODIČOV MEDZINÁRODNEJ 

CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY, 

z dôvodu rozširovania vozového parku,

Ponúkame – prácu v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti

– výhodné platové podmienky

– možnosť ďalšieho odborného rastu

Požiadavky – spoľahlivosť, komunikatívnosť

– bezúhonnsť, oddanosť

– prax v danej oblasti

– vodičský preukaz skupiny B,C,E

Záujemcovia sa môžu informovať telefonicky na čísle: 035/777 4 001,

prípadne nám Vaše žiadosti 

so štrukturovaným životopisom posielajte na adresu: 

IP TRANS s.r.o., Slovenská 69/A, 946 03 Kolárovo

IInntteennzzíívv  nnyyáárrii  aannggooll  nnyyeellvvkkuurrzzuuss  
úújj  ffoorrmmáábbaann  

LLeettnnéé  jjaazzyykkoovvéé  kkuurrzzyy  vv  aanngglliicckkoomm
jjaazzyykkuu  nnoovvoouu  ffoorrmmoouu

((PPrroojjeecctt  bbaasseedd  tteeaacchhiinngg))

OOdd  1100..77..  ––  1144..77..0066  ––  pprree  ddeettii  oodd  1122  ddoo  1155  rrookkoovv..

OOdd  1177..77..  ––  2211..77..0066  ––  pprree  ddeettii  oodd  77  ddoo  1111  rrookkoovv..

VVyyuuččoovvaanniiee  bbuuddee  ttrrvvaaťť  vv  ččaassee  oodd  99,,0000hhoodd..  

ddoo  1122,,0000  hhoodd..  CCeennaa  kkuurrzzuu  jjee  770000  SSKK..

PPííssoommnnéé  pprriihhlláášškkyy  ppoossiieellaajjttee  nnaa  aaddrreessuu::  

MMggrr..KKaattaarríínnaa  TTuunngglliioovváá,,  ŠŠtteeffáánniikkoovvaa  1177,,  

994433  0011  ŠŠttúúrroovvoo..

KKoonnttaakktt::  tteeaammbbrriiddggee@@sszzmm..sskk

TTeell..čč..::  00990055  558844  998899

Mestská galéria – Mestské múzeum

Otváracie hodiny od 1. júna do 31. augusta

Nyitvatartás június 1-től augusztus 31-ig

Pondelok – Hétfő: Zatvorené – Zárva

Utorok – Piatok 10.00 – 11.30, 
Kedd – Péntek 12.30 – 18.00

Sobota – Szombat: Zatvorené – Zárva

Nedeľa – Vasárnap 15.00 – 18.00

• Predám harmoniku. Modrá perleť, 96 basová, 13.500 Sk. 0915/132 229,

752 2842 (po 20.00 hodine).

• Barátnőmet keresem 40 éves korig. Tel.: 0911/234 181.

• R.I.T.E. Oktatási stúdió akkreditált lakberendező és rendezvényszerve-

ző tanfolyamokat szervez Párkányban. Tel: 0905-181099, 035-7886070.

• Eladó családi ház Kéménden 9 áras telekkel (4 szoba, konyha, egyéb

helyiségek + központi fűtés). Irányár: 850 000 korona, megegyezéssel.

Tel.: 0607/501-106.

Hledáme spolupracovníka, 
který rozumí firemnímu

nákupu a nebojí se internetu 
a PC pro náš vstup 
na maďarský trh. 

Je možno na hl. pracní 
poměr i na ŽL.

Životopis zasílejte 
v slovenštině na:

gaborova@proe.biz

NAR marketing s.r.o.,
www.proe.biz

Felhívás
A Csemadok Nánai Alapszervezete mellett mű-

ködő DÖRMÖGŐ hagyományőrző csoport 2006.

július 31 – agusztus 4. között ismét megrendezi a

nánai a kultúrházban ALKOTÓ KÉZMŰVES

TÁBORÁT. A negyedik alkalommal megrende-

zésre kerülő bejárós táborba 6-15 éves gyerekek

jelentkezését várják, akik a hét folyamán megis-

merkednek a magyar kézműves mesterségek

alapjaival: szövéssel, sustyázással, gyöngyfűzés-

sel, nemezeléssel, batikolással, gyertyakészítés-

sel, tűzzománc – ékszer készítéssel, agyagozás-

sal. Idén is lesznek egyéb foglalkozások, amelyek

tavaly is nagy élményt jelentettek a gyerekeknek,

mint pl. népi sportjátékok budapesti szakértők ve-

zetésével. Lesz kemencében sült lepény,

lovasíjász bemutató és az utolsó napon kiállítás a

gyerekek munkáiból. Várjuk a jelentkezőket a

következő címen illetve telefonszámon: Dániel

Erzsébet, 94360 Nána, Jókai u.78. Tel: 0905-

434086. A napi egy étkezés, a felügyelet, az

anyag szügségletek a gyerekek számára biztosít-

va lesznek. A tábor részvételi díja: 800.- Sk az

egész hétre. Jelentkezés június végéig
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PPrrvváá  
VViinnoottéékkaa

vv  nnaaššoomm  rreeggiióónnee!!
ŠŠttúúrroovvoo,,  HHllaavvnnáá  4499..  
((vvoo  ddvvoorree  AAggrroovvaarriiaa))

VVýýbbeerroovvéé  vvíínnaa  nnaaššiicchh  nnaajjlleeppššíícchh  vviinnáárroovv!!

DDaarrččeekkoovvéé  bbaalleenniiee

MMnnoožžsstteevvnnéé  zzľľaavvyy

MMeeggnnyyíílltt  rrééggiióónnkk  eellssőő
BBoorrsszzaakküüzzlleettee

PPáárrkkáánnyy,,  FFőő  uuttccaa  4499  ((AAggrroovvaarriiaa  uuddvvaarr))

LLeeggjjoobbbb  bboorrtteerrmmeellőőiinnkk  ddííjjaazzootttt  bboorraaii!!

AAjjáánnddéékkccssoommaaggoollááss

NNaaggyybbaannii  vváássáárrllááss  eesseettéénn

kkeeddvveezzmméénnyyeekk

Agentúrna kancelária – Csenger Árpád

Svätého Štefana 1, Štúrovo

Vaša dovolenkaVaša dovolenka

s našim cestovnýms našim cestovným

poistením!poistením!

Az Ön szabadságaAz Ön szabadsága

a mia mi

utasbiztosításunkkal!utasbiztosításunkkal!

Tel: 036/7511 220, 0903/238 219

E-mail: arpad.csenger@allianzsp.sk

Slovenská poisťovňa

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Vážení spoluobčania, nedajte sa oklamať!

Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Pre takmer tri a

pol milióna svojich poistencov Všeobecná zdravotná

poisťovňa spoľahlivo zabezpečuje poskytovanie

zdravotnej starostlivosti.

V poslednom období však bojujú o poistencov

klamlivými a zavádzajúcimi informáciami aj dílerské

spoločnosti v prospech niektorých novovzniknutých

poisťovní. Šíria nepravdivé informácie o zániku

ostatných zdravotných poisťovní, o neplatnosti, resp.

potrebe výmeny preukazov poistenca za „európske”.

Oslovujú najzraniteľnejšiu časť obyvateľstva, a to

rómskych spoluobčanov a starších ľudí.

Všeobecná zdravotná poisťovňa preto ubezpečuje

občanov a svojich poistencov, že tvrdenia o jej zániku

sú nepravdivé.

Súčasne prosí a vyzýva poistencov k zvýšenej opatrnosti

a ostražitosti. Odporúča svojim poistencom, ktorí za

takýchto okolností podpísali prihlášku do

novovzniknutých zdravotných poisťovní, aby sa obrátili

na ktorúkoľvek pobočku VšZP, prípadne Call Centrum

o pomoc na telefónnom čísle: 

0850 003 003

Na uvedenom čísle Vám budú poskytnuté taktiež rady

k Ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2005.

ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÓ

Tisztelt Állampolgárok, ne hagyják magukat

félrevezetni!

Az egészség a legértékesebb kincsünk. Az Általános

Egészségügyi Biztosító csaknem 3,5 millió

biztosítottról gondoskodik megbízhatóan.

Az utóbbi időben megindult a harc az ügyfelekért, s

félrevezető, valótlan állítások láttak napvilágot az

újonnan létrehozott biztosítók érdekében.

Félrevezető információk terjednek a többi biztosító

megszűnéséről, az érvénytelen egészségügyi

kártyákról, ill. azok „európaira” való cseréjéről. A

polgárok leginkább érintett és legsebezhetőbb rétege

a roma lakosság és az idősebb emberek.

Az Általános Egészségügyi Biztosító ezért értesíti a

lakosságot és biztosítottjait, hogy a biztosító

megszűnéséről szóló állítások valótlanok.

Egyben biztosítottjait fokozott óvatosságra és éberségre

inti. Továbbá kéri azon személyeket, akik már aláírták a

szerződést az újonnan létrejött biztosítókkal, hogy

forduljanak bizalommal az Általános Egészségügyi

Biztosító bármely kirendeltségi irodájához, vagy pedig

kérjenek információt a Call Centrum 

0850 003 003 telefonszámán!

Az adott telefonszámon további információt

kaphatnak még a 2005-ös éves biztosítási

elszámolásról is.
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Minden szerdán és pénteken 10.00-13.00, 14.00-17.00.

Vörösmarty u. 4 (csengő a hátsó bejáratnál)

Tel: 7510951, 0907/263350

POČÍTAČOVÉ KURZY

Ak sa chcete naučiť pracovať v programoch Word,

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

naliť, alebo potrebujete pomoc s prípravou na testy

ECDL, zavolajte v pracovných dňoch medzi 8.00 a

16.00 na 0904 990 383 – Ing. Mária Szvityelová

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...

Rybárske, chovateľské

a umelecko-remeselnícke potreby

Horgász, kisállattenyésztő
és kreatív-kézműves kellékek

Hlavná 50, Štúrovo, Fő utca 50, Párkány

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

0908-759 854

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

– parapety – vonkajšie, vnútorné

– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere

– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých

okien zdarma

NOVINKA! 4-komorové profily s 10% zľavou

– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!

– külső és belső ablakpárkányok

– szúnyoghálók, harmonikaajtók

– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

ÚJ! 4-kamrás profilok 10% árengedménnyel

Széchenyiho 10, Štúrovo
Tel: 7511-058, 0905/664198

Otvorené: Po-Pia: 900 – 1200 1300 – 1700

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Hĺbkové tepovanie, 
upratovacie práce

koberce 1m2: 17.- Sk
posteľ: 120.- Sk
sedačka – jedno kreslo: 100.- Sk
autá: 700.- 1000.- Sk

Tel: 0905/957 173 
Byty, domy, kancelárie

Várja Önt az újonnan megnyílt AVON-centrum!

Ahol ajándék + ingyenes tanácsadás + nyereményjáték vár Önre! 

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

Výroba pracovných odevov a 
zabezpečenie pracovnej obuvy

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

Pondelok – Piatok 7.30 – 16.00 

FIRMA TESZÁR

TTTTAAAAXXXXIIII

Q U I C K
NNOONN  SSTTOOPP

0000999900008888     777755559999     111166666666

Személyszállítás mikrobusszal – 8 főig

Repterek akciós áron! 

Letiská za akciové ceny!
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NADŠTANDARDNÉ

PLASTOVÉ A DREVENÉ EUROOKNÁ
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: 
RD – Chľaba, cena dohodou.

RD – Kamenica nad Hronom, cena 500 000.-Sk
RD v Bajtave za 700 000.- Sk
RD v Bajtave za 150 000.- Sk

v Štúrove nový RD nedokončený, cena dohodou.
RD v Pavlovej za 130 000.- Sk
RD v Pavlovej za 60 000.- Sk

Dvojpodlažný dom v Nána – Hegyfarku za 970 000.- Sk
Stavebný pozemok v Pavlovej za 70 000.- Sk

4-izbový byt prerobený v Mužli za 650 000.- Sk
1-izbový byt v Štúrove za 550 000.- Sk

Nájom v RD – jedna izba, kúpeľňa, kuchyňa pre jednu osobu za 5000.- Sk
Nájom – jedna izba pre jednu osobu za 2500.- Sk

További kínálatunk a www.ksreality.sk honlapon

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

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

dverami na mieru

Poľské okná neopravujeme!

Objednávky a informácie: GAMEX-Štúrovo

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

Vaša novootvorená predajňa!
– čistiace prostriedky (na riad, podlahu, pracie prostriedky, vedrá,

mopy)

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

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

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

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

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

– detské plienky, dámske vložky

Diskontné ceny!

Firmám a organizáciám možný vývoz zdarma!

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

– irodaszerek (mappák, borítékok, írószerek, papír)

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

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

– csomagoló anyagok (zacskók, táskák, csomagolópapír,

ragasztószalagok)

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

– pelenkák, tisztasági betétek

Diszkont árak!

Cégeknek árukiszállítás megegyezés alapján

Lipová 8, Štúrovo, za 12-poschodiakmi pri Dunaji

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

Tel.: 0905/557 128

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.

aj na maďarské pracovné zmluvy

Hľadáme spolupracovníkov

w w w . p r o f i r e a l . s k
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Hlavná 43

Fő utca 43

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

Ha foci VB!?
Akkor rendkívüli árkedvezmény!

LG RE 29FA34RB

Televízor OVP

model CTV 2174 RF

• uhlopriečka 55 cm

• obrazovka Real Flat

• Flatron TV 100Hz 4:3

• 72´ uhlopriečka

• A2/NICAM stereo

• pamäť 100 programov

• 2 tunery

• PIP, TXT

15.999.-

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

5.999.-

4444 .... 9999 9999 9999 .... ----
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kŕmne zmesi pre psov a mačky – kutya- és macskatápok 

Fagyasztott csirkeláb 1 kg 10.-
Fagyasztott csirkefej 1 kg 10.-
Novex gran. 10 kg 189.-
Novodog 10 kg 228.-
Dogex Standard 10 kg 249.-
Dogex Fit 10 kg 299.-
Dogex Aktiv 10 kg 350.-
Dogex Aktiv 20 kg (+etetőtál-miska gratis) 682.- 
Dogex Junior 10 kg 326.- 
Dogex Junior 20 kg (+etetőtál-miska gratis) 607.- 
Eminent Adult 15 kg 489.-
Eminent Puppy 15 kg 530.-
Cicamix 1 kg 39.-

NOVINKA – UJDONSÁG

NNOOVVIINNKKAA!!   ––   ÚÚJJDDOONNSSÁÁGG!!

Búza, kukorica és árpa eladó!
Pšenica, kukurica a jačmeň na predaj

Naše

výkupne Vás

okrem Štúrova

čakajú na nasledov-

ných miestach:

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

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

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

PP LLAATTÍÍMMEE VV HHOOTTOOVVOOSSTTII!!!! !!

VVÝÝKKUUPP  DDRRUUHHOOTTNNÝÝCCHH  SSUURROOVVÍÍNN  ––  ZZEELLKKOOVV

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

Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

Vykupujeme:
meď 120–170 Sk

hliník 30–68 Sk

nerez 30–48 Sk

oceľový šrot

mosadz 50–97 Sk

bronz 100–145 Sk

COCHER ELEKTRO

Na území bývalého Mliekospol-u – A volt tejgyár udvarában

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

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

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

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

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

Predaj kŕmnych zmesí, koncentrátov, premixov 

a chovateľských potrieb!

Tápok, sűrítmények, tápkeverékek 
és állattenyésztési kellékek árusítása!

Podľa
burzových cien

Nálunk a minőség számít, nem a mennyiség!

U nás je kvalita dôležitejšia, ako množstvo!

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191

BB ee zz dd rr ôô tt oo vv ýý   hh ee aa dd ss ee tt
HH SS -- 55 66 WW

BB ee zz dd rr ôô tt oo vv ýý   hh ee aa dd ss ee tt
HH SS -- 22 66 WW

s nastaviteľným strmeňom a

predľženou dobou hovoru sa

bezdrótový headset HS-56W

prispôsobí vášmu spôsobu života,

kdekoľvek sa nachádzate.

s pohodlným uchytením za

ucho, s jednoducho

prístupným tlačítkom pre

príjem a ukončenie hovoru

a ovládaním hlasitosti.

Pomocou bezdrôtovej

technológie Bluetooth

headset pripojíte ku

kompatibilnému 

telefónu.

Orientačná cena: 1.300.- Sk 
vč. DPH

Orientačná cena: 1.500.- Sk 
vč. DPH


