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Laci bácsi gyémántmiséje

Diamantová omša

Hatvan évvel ezelőtt, 1946. június 30-án Szencen mutatta be első szentmiséjét Mons. Burián László esperes. E
jubileum alkalmából került sor Laci bácsi gyémántmiséjére július 1-én Ebeden, ahol immár huszonhatodik éve irányítja az egyházközséget.
A templom előtti téren mintegy négyszáz ember gyűlt
össze, hogy tiszteletét fejezze ki a példás életutat megjárt
lelkésznek. A szentmisét neves magyar és szlovák egyházi
személyek celebrálták: Paskai László bíboros, Beer Miklós,
váci püspök, Ján Orosch nagyszombati segédpüspök, valamint a környező falvak plébánosai. Közéleti személyiségeink közül Szigeti László,
oktatásügyi miniszter és Farkas Iván, parlamenti képviselő voltak jelen, valamint a
környező falvak polgármesterei. Beer Miklós prédikációjában méltatta Burián László életútját, különös hangsúlyt helyezve életmódvitelére, amely a példamutatáson alapszik. Említést tett a
szlovák és a magyar püspökök közös nyilatkozatáról is,
amelyet nemrégiben adtak ki
Esztergomban a szlovákiai,
ill. magyarországi katolikus
egyházak együttműködéséről. Ján Orosch segédpüspök
köszöntötte az ünnepeltet Ján Sokol nagyszombati érsek
nevében. Prédikációjában azt a hasonlatot használta, hogy
Burián László olyan, mint egy gyémánt, mely az évek
hosszú során csiszolódik nemessé és értékessé. A szentmise keretében köszöntötték az esperes urat az ebedi, a párkányi, valamint a szalkai, barti és helembai egyházközség
képviselői, ahol korábban hoszszabb-rövidebb ideig tevékenykedett. Nagy Tibor ebedi polgármester jókívánságai
után Szabó Dávid és Morvai Nóra ebedi óvodások egy
kedves verssel köszöntötték lelkészüket. Köszöntőt mondott az ebedi citerazenekar és vegyeskórus valamint a
nyugdíjas klub vezetője is. A szentmise után a vendégek
ünnepi fogadáson vettek részt a helyi kultúrházban.

Pred šesťdesiatimi rokmi, 30. júna 1946 v Senci celebroval svoju prvú svätú omšu dekan Mons. László Burián.
Z príležitosti tohto jubilea sa konala jeho diamantová
omša 1. júla v Obide, kde už dvadsaťšesť rokov riadi miestnu farnosť.
Pred kostolom sa zhromaždilo vyše štyristo ľudí, aby
preukázali svoju úctu duchovnému s príkladnou životnou
púťou. Svätú omšu celebrovali významné cirkevné osobnosti zo Slovenska a Maďarska: kardinál László Paskai,
Miklós Beer, biskup Vacova a Ján Orosch, pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej
arcidiecézy. Z verejných činiteľov boli prítomní László
Szigeti, minister školstva
SR, Iván Farkas, poslanec
NR SR a starostovia okolitých obcí. Miklós Beer vo
svojej kázni ocenil životnú
púť László Buriána, s osobitným dôrazom poukázal
na jeho životný štýl, ktorý
sa zakladá na tom, aby bol
príkladom ostatným. Zmienil sa aj o spoločnom vyhlásení biskupov Slovenska a
Maďarska o dobrých vzájomných vzťahoch a spolupráci, ktoré vydali nedávno
v Ostrihome. Ján Orosch tlmočil jubilantovi blahoželanie
trnavského arcibiskupa Jána Sokola. Vo svojej kázni použil prirovnanie, že László Burián je ako diamant, ktorý sa
neustálym obrusovaním počas dlhých rokov stáva čoraz
ušľachtilejším a cennejším. V rámci svätej omše pozdravili pána dekana predstavitelia náboženských obcí Obidu,
Štúrova a obcí Salka, Bruty a Chľaba, kde pôsobil v minulosti. Po blahoželaní Tibora Nagya, starostu Obidu, deti z
obidskej škôlky Dávid Szabó a Nóra Morvai pozdravili jubilanta milou básničkou. Svoje pozdravy predniesli aj
predstavitelia Klubu dôchodcov, Obidského citarového súboru a Zmiešaného speváckeho súboru. Po slávnostnej
svätej omši sa hostia zúčastnili na recepcii v miestnom
kultúrnom dome.

Burza Kálmán
Szerkesztőségünk is csatlakozik jókívánságaival a Laci bácsit köszöntőkhöz

Koloman Burza (foto: Himmler)
Naša redakcia sa taktiež pripája k blahoželaniam pre jubilanta.

ROLETY

SIEŤKY PROTI HMYZU

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

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

ČALÚNENIE DVERÍ

ŽALÚZIE
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Town Twinning
Június 14 – 18 között Párkány és testvérvárosai mintegy 180
diákja különböző sportágakban – futball, kézilabda, röplabda,
kosárlabda és úszás – mérte össze erejét a város sportlétesítményeiben.
A jó hangulatú sportseregszemlén a házigazda, ill. Esztergom
mellett az olaszországi Castellarano, a székelyföldi Barót, a lengyelországi Klobuck vonultatták fel legjobb ifjúsági sportolóikat. Az ünnepélyes megnyitóra szerdán este a sétálóutcában – a
város amatőr tánccsoportjainak részvételével -, a díjátadással
egybekötött eredményhirdetésre pedig szombaton este került
sor. Az élményekben gazdag napokra az ifjú versenyzők bizonyára jó szívvel fognak emlékezni. A városok közötti partnerség
jegyében szervezett rendezvénysorozat az Európai Unió Town
Twinning programjának pénzügyi támogatásával valósult meg.

V dňoch 14-18 júna 180 žiakov – futbalistov, hádzanárov,
basketbalistov a plavcov – Štúrova, resp. našich partnerských
miest si zmerali svoje sily na družobnom športovom podujatí, ktoré sa konalo v našom meste.
Na športovom zápolení sa podieľali okrem domácich a
Ostrihomčanov talianske Castellarano, rumunské Baraolt a
poľský Klobuck. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v stredu
večer na pešej zóne – kde vystúpili amatérske tanečné formácie mesta -, a vyhodnotenie súťaže v sobotu večer. Na príjemné dni strávené v našom meste si budú účastníci určite ešte
dlho spomínať. Podujatie organizované d duchu partnerstva
miest sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore programu Európskej únie Town Twinning.
-O-

Foto: Himmler

Výsledky
Futbal:
Basketbal:
Volejbal:
Hádzaná:

1. Štúrovo, 2. Barót, 3. Esztergom SC, 4. Castellarano, 5. Klobuck, 6. Babits Sportkör – Esztergom
1. ZŠ slovenská, 2. Ady Endre Alapiskola, 3. Esztergom
1. Castellarano, 2. Ady Endre Alapiskola, 3. ZŠ slovenská
1. Štúrovo, 2. Barót

Plávanie:
50 m voľný spôsob muži
1. TÓTH Richard
2.NOTHART Bálint
3.NAVRÁTIL Vojtěch

Štúrovo
Štúrovo
Bruntál

100 m motýlik muži
1.TÓTH Richard
2.KAŠPARÍK Milan
3.MICHALÍK Petr

Štúrovo
Bruntál
Bruntál

100 m voľný spôsob muži
1.TÓTH Richard
2.NOTHART Bálint
3.NAVRÁTIL Vojtěch

Štúrovo
Štúrovo
Bruntál

50 m voľný spôsob ženy
1.SZABÓOVÁ Zuzan
2.KRAHULOVÁ Tereza
3.KOSZTOLÁNYI Tímea

Štúrovo
Bruntál
Esztergom

100 m motýlik ženy
1.SZABÓOVÁ Zuzana
2.Di FABIO Laura
3.KRAHULOVÁ Tereza

Štúrovo
Castellarano
Bruntál

100 m voľný spôsob ženy
1.PALLADINI Laura
2.BELFASTI Cecilia
3.KRAHULOVÁ Tereza

Castellarano
Castellarano
Bruntál

100 m prsia muži
1.TÓTH Richard
2.NOTHART Bálint
3.NAVRÁTIL Vojtěch

Štúrovo
Štúrovo
Bruntál

200 m polohové preteky muži
1.NOTHART Bálint
Štúrovo
2.KAŠPARÍK Milan
Bruntál
3.MICHALÍK Petr
Bruntál

100 m znak muži
1.TÓTH Richard
2.KAŠPARÍK Milan
3.NAVRÁTIL Vojtěch

Štúrovo
Bruntál
Bruntál

100 m prsia ženy
1.ORBÁN Anna
2.KRAHULOVÁ Tereza
3.BETÁK Anna

Esztergom
Bruntál
Esztergom

200 m polohové preteky ženy
1.KRAHULOVÁ Tereza
Bruntál
2.SZABÓOVÁ Zuzana
Štúrovo
3.KOSZTOLÁNYI Tímea
Esztergom

100 m znak ženy
1.KOSZTOLÁNYI Tímea
2.VEVURKOVÁ Klára
3.KRAHULOVÁ Tereza

Esztergom
Štúrovo
Bruntál
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Városunkba látogatott az amerikai nagykövet
Rodolphe Wallee, az USA pozsonyi nagykövete június 20-án
meglátogatta városunkat. Elsősorban a térségben megvalósult
befektetésekről és a tervezett észak déli folyosóról érdeklődött.
A nagykövet elsőként a gimnáziumban tette tiszteletét, ahol
tájékozatott az intézmény életéről és aktuálpolitikai beszélgetést
folytatott az iskola diákjaival. A diákok a találkozó végén saját
készítésű alkotásokkal kedveskedtek a diplomatának. Ezt követően látogatást tett a Smurfit – Kappa papírgyárban, majd a városi hivatalban. A városi hivatalban elsősorban a befektetési lehetőségek felől érdeklődött. Magyar Bertalan alpolgármester arról tájékoztatta az amerikai vendéget, hogy a Mária Valéria híd
megnyitását követően a régión belül jelentős mértékben csökkent a munkanélküliség, emellett megélénkült az idegenforgalom is. Bár Párkány és környéke szakképzet munkaerővel rendelkezik, a várost eddig elkerülték az amerikai befektetők. Az
USA nagykövete segítséget ígért az üzleti és gazdasági kapcsolatok kialakítása terén. A diplomatát az észak-déli nemzetközi
közlekedési folyosó is érdekelte. Az egyik variáns szerint ugyanis Lengyelországot és a Baltikumot az Adriával és a Fekete-tengerrel összekötő gyorsforgalmi út Párkánynál ívelne át a Duna
felett. Ennek egyik eleme lenne a 2013-ra tervezett új teherfor-

galmi Duna-híd. Ezzel összefüggésben Rodolphe Wallee érdeklődését a térség áruforgalma és teherszállítása is felkeltette.
-O-

A nagykövet a gimnáziumban

Návšteva veľvyslanca USA
20. júna navštívil naše mesto Veľvyslanec USA, Rodolphe
Wallee. Zaujímal sa v prvom rade o uskutočnených investíciách a o plánovanom severo-južnom koridore.
Veľvyslanec najprv zavítal do gymnázia, kde sa informoval o
živote školy. Potom sa zúčastnil besedy so študentmi, kde sa hovorilo predovšetkým o aktuálnych otázkach svetovej politiky a
o amerických postojoch. Študenti diplomata potešili darčekovými predmetmi vlastnej výroby. Následne veľvyslanec navštívil
papiereň Smurfit Kappa Štúrovo a.s., potom sa zastavil na mestskom úrade.
Na mestskom úrade sa zaujímal predovšetkým o investičných
možnostiach. Zástupca primátora Bartolomej Magyar ho infor-

moval o tom, že po otvorení mostu Márie Valérie sa vo veľkej
miere znížila nezamestnanosť v našom regióne, a oživil sa turistický ruch. Napriek tomu, že v regióne existuje odborná pracovná sila, Štúrovo zatiaľ obišli americkí investori. Veľvyslanec USA
sľúbil pomoc vo vytvorení obchodných a hospodárskych stykov.
Diplomat sa zaujímal aj o severo-južnom medzinárodnom koridore. Existuje totiž varianta, ktorá by viedla cez náš región od
Poľska a Pobaltia smerom na Jadran a Čierne more – a ktorá by
prechádzala cez dunajský most postavený perspektívne okolo
roku 2013. V tejto súvislosti vzbudil záujem veľvyslanca obeh
tovaru a nákladná doprava regiónu.
-O- (Preklad: GP)

Felújított épületben kapott helyet a köbölkúti könyvtár
Június 2-án kultúrműsorral egybekötött ünnepélyes külsőségek
között adták át rendeltetésének az új köbölkúti könyvtárat. A megnyitón több illusztris vendég mellett Farkas Iván az MKP parlamenti képviselője is részt vett.
Mihalik Gábor, Köbölkút polgármestere ünnepi beszédében
megköszönte a tervezet kivitelezésében szerepet vállalt intézményeknek az elvégzett munkát. Az ötlet megszületését követően néhány hónap alatt sikerült megoldaniuk a könyvtár átköltöztetését.
A helyi önkormányzat megvásárolta az adóhivatal egykori épületét
és mintegy másfél millió korona ráfordításával átalakították az épületet. A könyvtár mellett ebben az épületben kapott helyet a sürgősségi mentőszolgálat is. Még néhány helyiség vár hasznosításra, amelyeket orvosnak, ügyvédnek, vagy vállalkozóknak kínálnak bérbe-

adásra. A könyvtár megnyitására 40 ezer korona támogatást kapott
a község a kulturális tárcától, amelyet a muzslai székhelyű Jövő
2000 Alapítvány segítségével pályáztak és nyertek el. A könyvtárban három helyiség található. Egy nagyobb teremben tárolják a
könyveket, egy másik helyiségben van az olvasóterem. Az internetes
hozzáférhetőséget egyelőre két számítógép teszi lehetővé, de az év
végéig e célra négy számítógépre kaptak ígéretet a régiófejlesztési
tárcától. A harmadik terem valójában egy gyermeksarok.
Farkas Iván üdvözölte a köbölkúti példát. Utalt rá, hogy sajnos
van ellenpélda is, ugyanis olyan esetekről is tudunk, amelyekben
csak tengődnek, vagy meg is szűnnek a könyvtárak. Ezért is örvendetes és példaértékű a köbölkúti önkormányzat kezdeményezése.
-O-

Knižnica v Gbelciach v obnovenej budove
2. júna v rámci kultúrneho programu a za prítomnosti vzácnych hostí, medzi nimi parlamentného poslanca SMK Ivána
Farkasa slávnostne odovzdali novú knižnicu v Gbelciach. Starosta obce
Gábor Mihalik sa v slávnostnom príhovore poďakoval všetkým
organizáciám a osobám, ktorí sa podieľali na vytvorení novej knižnice a za ich odvedenú prácu. Pár mesiacov po vzniku nápadu novej knižnice sa už mohlo začať s presťahovaním. Obecný úrad odkúpil budovu bývalého daňového úradu, a za 1,5 milióna korún
uskutočnila prestavbu priestorov. V tej istej budove bola umiestnená aj záchranná služba. Ostatné miestnosti ešte čakajú na prena-

jímateľov – lekárov, advokátov alebo podnikateľov. Na otvorenie
knižnice získala obec 40 tisíc korún od rezortu kultúry, prostredníctvom Nadácie Budúcnosť 2000. Knižnica má tri miestnosti. Vo
väčšej je uložený knižný fond, ďalšia je čitáreň, kde sú aj dve počítače s internetovým pripojením. Obec dostala prísľub od ministerstve regionálneho rozvoja na zaobstaranie ďalších dvoch počítačov
do konca roka. Tretia miestnosť je vlastne detský kútik. Iván Farkas s uznaním spomínal príklad Gbeliec. Poznamenal však, že žiaľ máme aj iné skúsenosti. Sú obce, kde sa knihy povaľujú a knižnice zanikajú. Preto je príkladná iniciatíva samosprávy Gbeliec.
-O- (Preklad: GP)
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AQUAPHONE

A balpart

Június 3-án neves vendégek jelenlétében
valósult meg az Aquaphone projekt, amely
sajátos zenei és irodalmi eszközökkel vonta egymáshoz a Duna két partját. Délután a
Hídőrházban hídőrváltás zajlott. Sam és
Katah Kerson (USA-Canada) adta át a stafétát Florian Försternek (D). Az alkalomra
Claude-Andre Barbey, a Svájci Konföderáció pozsonyi nagykövetének helyettese
mondott – a Hídőr-projekt jelentőségét
méltató – beszédet és köszönetét fejezte ki
városunknak, amely ezt az ötletet befogad-

ta. Ján Oravec polgármester méltató szavakkal adta át a búcsúzó hídőröknek az
őket megillető bizonylatot, a hídőrház udvarán összegyűlt közönség előtt, akik megtekinthették Sam és Katah Kerson Párkányban készült rajzait. A rendezvényt
megtisztelték jelenlétükkel Josef Aregger,
Svájc pozsonyi, illetve Marc-André
Salamin, Svájc budapesti nagykövetei, valamint a magyarországi, illetve szlovákiai
svájci klubok tagjai, akik ebből az alkalomból tartották Párkányban közös találkozójukat. A Danubius mozi adott otthont annak a szerzői szó-performance-nak, amelyet Zsuzsanna Gahse és Klaus Merz közismert svájci írók valósítottak meg. Pontban
este hétkor kezdődött az Aquaphone
Performance a hídnál, amely az említett
írók szövegével, illetve zenei improvizációval ívelte át a Dunát, közelítette egymáshoz
a két partot. Az irodalmi szöveget Uzsák
Éva és Frühauf Károly tolmácsolták három
nyelven, a cselló és klarinét improvizációt
pedig két híres svájci művész – Alfred
Zimmerlin, illetve Markus Eichenberger

varázsolták a víztükör fölé. A produkciónak szemerkélő eső záróakkordként egy
csodálatos szivárványt feszített a Bazilika és
a híd fölé. A szervezőknek jövőre is szándékukban áll megvalósítani ezt az áthidalást.
A rendezvény a Pro Helvetia Schweizer
Kulturstiftung, a Ringier AG Kiadó, a
Verlag Europa Kiadó (Zürich), a Párkány
és Vidéke Kulturális Társulás és a Stefan
und Viera Frühauf Fonds (Baden) támogatásával valósult meg.

A jobbpart

PreRIEKAnie
3. júna sa v prítomnosti vzácnych hostí
uskutočnil projekt Aquaphone, ktorý svojskými prostriedkami priblížil k sebe brehy
Dunaja. Popoludní v Dome strážcu mosta
sa uskutočnila výmena stráže. Štafetu odovzdali Florianovi Férsterovi (D) Sam a Katah Kerson (USA-Canada). K príležitosti
pripravil prejav Claude-Andre Barbey, zástupca bratislavského veľvyslanca Švajčiarskej Konfederácie, ktorý vyzdvihol význam
projektu Strážcu mosta a vyslovil poďakovanie nášmu mestu, ktoré prijalo túto
myšlienku. Primátor Ján Oravec odovzdal
certifikát odstupujúcich strážcov s poďakovaním za ich tvorivú prácu, potom hostia
mohli prezrieť kresby Sama és Katah Kersona, ktoré sa zrodili v Štúrove. Podujatie
poctili aj Josef Aregger, bratislavský, resp.
Marc-André Salamin, budapeštiansky veľvyslanec Švajčiarska, ďalej členovia slo-

venského, resp. maďarského švajčiarskeho
klubu, ktorí organizovali v našom meste
svoje spoločné stretnutie práve z tejto príležitosti. Potom sa uskutočnil literárny
performance v kine Danubius, ktorý predniesli známi švajčiarski spisovatelia Zsu-

Marc-André Salamin, Hanneke Frühauf,
Josef Aregger, Zsuzsanna Gahse a Klaus Merz

zsanna Gahse a Klaus Merz. Presne o siedmej večer sa začal Aquaphone Performance pri moste, ktorý preklenul Dunaj, priblížil k sebe brehy literárnymi textami spomínaných spisovateľov, resp. hudobnou
improvizáciou známych švajčiarskych
umelcov – čelistu Alfreda Zimmerlina a
klarinetistu Markusa Eichenbergera. Literárne texty tlmočili Eva Uzsáková a Karol
Frühauf v troch jazykoch. Záverečným aktom produkcie namaľoval prekrásnu dúhu
nad bazilikou a mostom kvapkajúci dážď.
Organizátori mienia zorganizovať toto
umelecké preklenutie Dunaja aj na budúci
rok. Podujatie podporili Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung, Vydavateľstvo
Ringier AG, Vydavateľstvo Verlag Europa
(Zürich), Kultúrne združenie Štúrovo a
okolie a Stefan und Viera Frühauf Fonds
(Baden).

Múzeumok éjszakája
Lampionos hajófelvonulással és vízi
karnevállal ünnepelte Esztergom és Párkány június 24-én Szent Iván éjszakáját.
A két város immár közösen állította
össze a gazdag és változatos programot.
Kedvezményes belépő ellenében a párkányin kívül az esztergomi Duna Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeuma és a Keresztény Múzeum kincseit lehetett megtekinteni. Emellett a
megvásárolt jegy fejében korlátlan mértékben lehetett használni az egyes helyszínek között ingázó esztergomi városi

kisvonatot. A múzeumok mellett a Vízivárosi Nyár 2006 helyszínén kirakodóvásár, kávézó és étterem, borkóstoló,
kürtőskalács, kemencés lepény és fagylalt várta az érdeklődőket.
Az ünnepélyes megnyitóra a Párkányi
Múzeum előtt került sor. Juhász Gyula
a párkányi Városi Múzeum vezetője a
megnyitón hangsúlyozta, hogy a rendezvény célja az volt, hogy a múzeumokat a
társasági élet találkozóhelyeivé tegyék.
A rendezvénysorozat fénypontja a lampionos hajófelvonulás és a vízi karnevál

volt, amely ezúttal ugyan kevesebb
résztvevővel zajlott, de a párkányiak
most is derekasan helytálltak.
-O-

A keresztény világban a nyári napfordulóra eső Szent Iván – napján, azaz Keresztelő Szent János ünnepén örömtüzek
gyúlnak. Mágia, tűzzel kapcsolatos hiedelmek, szerelmi praktikák és jóslások
fűződnek e naphoz. A régi magyar naptárban júniust Szent Iván havának nevezték.
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Úspechy našich mladých umelcov
Rôzne hudobno-interpretačné súťaže zohrávajú v živote ZUŠ Ferenca Liszta veľmi dôležitú úlohu. Okrem toho, že žiakov motivujú, nútia ich k maximálnemu vypätiu síl, hlbšej koncentrácii a väčšej disciplíne. Vďaka poctivej príprave a dlhým hodinám stráveným
za hudobným nástrojom sa očakávané výsledky čoskoro dostavia.
Na klavírnej súťaži Mikuláša Schneidera – Trnavského našu školu v štvorručnej hre na klavíri reprezentovali Szabolcs Dobai a Andrej Čuba. Porota ich výkon zaradila do bronzového pásma. Dvojicu na klavírnu súťaž pripravili učiteľky Zuzana Gyarmatiová a
Dagmar Uhrinčaťová. Na celoslovenskej klavírnej súťaži Dezidera
Kardoša v Bánovciach nad Bebravou si Tamás Oláh vybojoval pekné 2. miesto. Súťažný repertoár bol výlučne zameraný na súčasnú
klavírnu tvorbu. Mimochodom Tamás spolu s Katalin Melecsky
úspešne absolvovali prijímacie pohovory na bratislavské Štátne
konzervatórium. „Talent Revúca” – tak znel názov súťaže mladých
skladateľov, na ktorej sa zúčastnila Veronika Škutová spolu s jej
učiteľkou Beatou Bukaiovou. Veronika so svojimi skladbami na porotu zapôsobila, a tá jej udelila 2. cenu. Tomáš Markó z triedy Beaty Bukaiovej a Tamás Oláh z triedy Rolanda Cucora si zmerali
svoje umelecké kvality na klavírnej interpretačnej súťaži „Nitrianska lutna”. Ich skvelé výkony odborná porota štedro odmenila. Tomáš Markó bol v I. kategórii zaradený do strieborného pásma a Tamás Oláh skončil s najvyšším počtom bodov v zlatom pásme, a tak
sa stal absolútnym víťazom IV. kategórie tejto súťaže. 12. júna naši pedagógovia klávesového oddelenia usporiadali 2. ročník klavírnej súťaže „Miniature Musicali”. Do súťaže sa zapojilo celkovo 23
mladých klaviristov. Ich hru hodnotila trojčlenná porota v zložení
PhDr. Ladislav Ganzer, bývalý riaditeľ a pedagóg našej školy, Rózsár Brigitta, klavírna umelkyňa a Vigh Kristóf, hudobný skladateľ,
pedagóg, obaja z ostrihomskej hudobnej školy. Folk Nóra, Izrael
Ráchel, Rebeka Bíliková, Kotásek Lucia, Andrej Čuba, Nagy Luca,

Karmen Kočišová, Melecsky Katalin a Veronika Škutová získali zlaté pásmo. Do strieborného pásma boli zaradení Tomáš Markó, Szekér Gergő, Bauer Réka, Dobai Szabolcs, Becse Orsolya, Müller Denis, Szurcsík Ádám, Veronika Balázsová a Momko Erika. V bronzovom pásme skončili Adrián Kormoš, Peck Arnold, Polozsányi Zoltán, Párkánszky Mónika a Richard Tóth. Mimoriadna pochvala poroty bola udelená šikovnému Andrejovi Čubovi. Žiakov na klavírnu súťaž pripravili učitelia Beata Bukaiová, Dagmar Uhrinčaťová,
Zuzana Gyarmatiová, Andrea Baranovics a Roland Cucor. Naši
mladí gitaristi Martin Janík, Peter Fraňo, Viktor Peck a Szilárd Kelecsényi už roky muzicírujú spolu. Toto gitárové kvarteto si na celoslovenskej gitarovej súťaži komorných zoskupení v Handlovej vybojovalo 2. miesto. Radosť z umiestnenia netajil ani ich pedagóg
Ján Pásztor.
Tieto súťažné aktivity sú veľkým prínosom pre ZUŠ Ferenca Liszta. Úspechy našich mladých talentov, a radosť z umiestnení sú totiž impulzom a hnacím motorom aj pre ostatných žiakov školy,
ktorí túžia dosiahnuť podobné alebo lepšie výsledky. Veď jedným z
poslaní ZUŠ je okrem základnej hudobnej výchovy žiakov a výuky
interpretačnej hry aj prezentácia a konfrontácia tých najkvalitnejších umeleckých výkonov na rôznych súťažiach.
Vrelá vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí pochopili zmysel a
význam klavírnej súťaže „Miniature Musicali”, a svojimi darmi prispeli k jej uskutočneniu a zdarnému priebehu.
Bolo to ZRPŠ pri ZUŠ F. Liszta, pedagógovia klávesového oddelenia, Francúzska pekáreň, Internet bar – Kormoš, Reštaurácia Miratti, Pizzeria Caesar, Hollywood cafe, Protex, Bufet Caffe, Š. Krako – kvetinárstvo, Kvetinárstvo Elisa, Lekáreň Fytomedi, Camélia,
Kníhkupectvo Ricsi Press, Bicomp, Rozličný tovar Ladislav Klinček
– Kamenný Most a Pekáreň Kondor.
Mgr. art. Roland Cucor

Nemzetközi kórustalálkozó Dorogon
A Csemadok városi alapszervezete mellett működő Szivárvány Énekkar mozgalmas, eredményes időszakot zárt. Legutóbb június 9-én a Dorogon megrendezett IX. Nemzetközi
Kórustalálkozón szerepelt sikeresen. Ezzel zárult az első félév
eseménysorozata. A kórus hat alkalommal vett részt városunk
és régiónk különböző kulturális rendezvényein Janošovič Erika és Gubán József vezetésével.
A bevezetőben említett nemzetközi kórustalálkozót a Dorogi Cantilena Gyermekkórus, a Csolnoki Nemzetiségi Kórus,
továbbá a Párkányi Szivárvány Énekkar, az Esztergomi Ars
Musica Együttes, a Padragkúti Bányász Férfikórus és a finn
Kaaderilaulajat Kuoro Helsinki Énekkar színvonalas előadása
tette emlékezetessé a hallgatóság és a szereplők számára. A zenei rendezvény szervezője a Táti Musik-Land Utazási Iroda
igazgatója, Rózsavölgyi Károly úr levélben is megköszönte a
Szivárvány Énekkar zeneileg igényes és színvonalas szereplését – J.S.Bach, C.M. Weber és Erkel Ferenc műveinek előadá-

sát. Egyben meghívta az énekkart az október 14-én megrendezésre kerülő X. Nemzetközi Kórustalálkozóra. Janošovič
Erika karnagy a fellépés után emléklapot vehetett át, majd ezt
követően a kórusok öröménekléssel egybekötött baráti vacsorán vettek részt.
RNDr. Gubán József

Rajzkiállítás a galériában
Júniusban a helyi művészeti alapiskola végzős diákjainak
műveiből nyílt rajzkiállítás a párkányi Galériában, amelyet
Papp Katalin, az iskola igazgatója és Gerstner István nyitottak meg.
A kiállítást méltató Gerstner István úgy fogalmazott, hogy a
„gyermekek világa egy picit különbözik a felnőttek világától.
Több benne az őszinteség, a tisztaság és az alkotó fantázia. A
gyermekrajzban akárcsak Andersen vagy Benedek Elek meséiben a mondanivaló, a vágy és gondolat új életre kel… A gyermek fantáziája a rét margarétáiból csillagokat alkot és a sok

csillagból egy ecsetvonással fénysugár lesz. A fénysugáron
tündérek közlekednek, virágszirommal megtelt kosárkáikból
szórják a kegyeletet és szeretetet.”
A kiállított rajzokból ítélve a mi végzős ifjú művészeink is
ilyen csodálatos mesevilágban élnek – keresik a szépet, a tisztaságot és boldogságot. Anyagias, rohanó világunkhoz képest
alkotásaikban egy békés, tündéri kozmoszt vélünk felfedezni.
Egy-egy rajzuk beragyogja a galéria termét, akárcsak az éjszakát elűző festőien szép napfény a pirkadó égboltot.
-O-
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Átadták az új lakásokat
A kivitelező, továbbá a városi építési hivatal és a lakáskezelő vállalat képviselői részvételével májusban került sor az egykori laktanyában épült 38 új lakás átvételére. Ezt követően a
tulajdonosok birtokba vehették új otthonaikat.
Még 2004-ben született testületi döntés a félbemaradt háromemeletes épület lakásokká történő átalakításáról. Az összesen 2975 négyzetméternyi lakóterület kialakítására a tervező
50 millió korona összköltséggel, négyzetméterenként 16 807
koronával számolt. Eszerint egy 75-76 négyzetméteres lakás
ára – extra átalakítások nélkül – mintegy 1, 3 millió koronára
rúg. A helyi lakáskezelő vállalat irányításával hozzávetőleg
2004 decemberében készültek el a tervek és mintegy 16 hónap
alatt sikerült befejezni a munkálatokat. A lakások értékesítése
során a lakáskezelőség vezetésének számos akadályt kellett leküzdenie. A párkányiak közül többen sokallták az árat, viszont
2006 áprilisáig mégis 36 lakás talált gazdára. Az elkészült otthonok zömmel háromszobásak, de van köztük három nagyobb

– 84 négyzetméteres -alapterületű, illetve néhány kisebb kétszobás, valamint három egyszobás lakás is. Az érdeklődők az
eredeti tervezethez képest saját igényeiknek megfelelően különféle átalakításokat kérhettek. Voltak olyan kérvényezők is, akik
saját padlózatot vagy csempét rakattak le az egyes helyiségekbe. Ebből értelemszerűen következik, hogy a lakáskezelőség
minden egyes tulajdonossal külön-külön számolja el az átalakítási költségeket. Minden egyes lakóegységnek külön gázórája
van és a háztömböt külön kazánnal fogják fűteni. Az épületet
modern ablakokkal látták el, így a helyiségek hőszigetelése is
megfelel minden követelménynek.
Az egykori házgyári technológiával épült panellakások, illetve a rajtuk elvégzett munkák minősége messze elmaradt a most
átadott 38 lakással összehasonlítva. Remélhetőleg minden
adott ahhoz, hogy a tulajdonosok jól érezzék magukat új otthonaikban.
Oravetz Ferenc

Nové byty odovzdané
V máji za účasti pracovníkov miestneho stavebného úradu,
bytového podniku a stavebnej firmy sa uskutočnilo odovzdanie 38 nových bytov v priestore bývalých kasární. Následne
noví majitelia si mohli prevziať svoje byty.
Ešte v roku 2004 sa zrodilo rozhodnutie mestského zastupiteľstva týkajúce sa výstavby bytov v nedokončenej trojposchodovej budove. Plánovaná 50-miliónová investícia bytov s celkovou podlahovou plochou 2975 m2 znamenala náklady vo výške
16.807.- Sk/1 m?. Podľa toho byt o veľkosti 75-76 m2 – bez extra prestavby -stála približne 1,3 milióna korún. Bytový podnik
v roku 2004 zaobstaral projekty prestavby a za 16 mesiacov sa
stavbu mohla realizovať. S predajom bytov malo vedenie bytového podniku množstvo problémov. Mnohým Štúrovčanom sa

zdali byť ceny bytov prehnane vysoké, avšak do apríla 2006 bolo predaných už 36 bytov. Podlahová plocha väčšiny bytov je
75-76 m?, tri ďalšie majú 84 m2 a sú tu aj tri jednoizbové byty.
Majitelia bytov mali možnosť žiadať o úpravu bytov podľa
vlastného želania. Boli aj takí, ktorí použili vlastné podlahové
krytiny. Z toho vyplýva, že bytový podnik cenu bytov vyrátal
každému osobitne. Každý byt má vlastný plynomer a celý objekt má vlastné vykurovanie. Všetky byty dostali nové moderné
okná, ich tesnenie zodpovedá prísnym kritériám. Niekdajšie
„paneláky” sa stavali v menej kvalitnejšom prevedení ako tieto
byty. Zdá sa, že je všetko dané k tomu, aby noví majitelia boli
spokojní s novými bytmi.
Oravetz František (Preklad: gp)

Pénzügyi támogatás a párkányi tévének
A párkányi városi tévé eléggé szűkös körülmények között
havi 50 ezer koronából gazdálkodik, s kéthetente egy órán át
sugároz. Emellett magánkezdeményezésből – anyagi hozzájárulás nélkül – 1999 óta működteti a helyi infocsatornát. Ezért
is fontos a közelmúltban kapott 250 ezer korona támogatás,
amelyet a pénzügyi tárcától nyert el egy pályázaton.
Az állami dotáció elnyerésében elévülhetetlen érdemeket
szerzett Ján Špaňo és Muszka Róbert. A két párkányi illetőségű
vállalkozó a 90-es évek óta együttműködik. Špaňo kapcsolatai
révén a párkányi forgatócsoport előtt már számos, illusztris
személyhez, neves könnyűzenei együtteshez vezető ajtót nyitott
meg. Így Muszka Róbert a közelmúltban hozzávetőleg 10-11
órányi riportot és zenei anyagot vett fel különböző, pozsonyi,
prágai, besztercebányai, stb. könnyűzenei seregszemléken, s azt
tervezi, hogy e gazdag zenei anyagot megvágása után a párkányiaknak is levetíti. Tekintettel arra, hogy adott esetben a párkányi tévé nem pályázhatott – csak önkormányzatok és polgári
társulások – szükség volt egy nevét adó önkormányzatra, vagy
civil társulásra. Így valójában a kicsindi székhelyű Zenith Polgári Társulás révén jutottak hozzá az említett forráshoz, amelyhez tízszázalékos önrész kellett.
Az állami támogatást műszaki hátterük javítására fordítják.
Már megrendeltek belőle egy nagy kamerát, a kiszállásokhoz
szükséges speciális lámpát, kameraállványokat, vágáshoz új számítógépet és egy komoly hiányt pótló kábelnélküli mikrofont,
összesen mintegy 280 ezer korona értékben. Muszka Róbert elmondása szerint égetően szükségük lenne egy megfelelő stúdióra. Előzetes becslés szerint egy digitális keverőpulttal, két szá-

mítógéppel és egyéb kellékekkel ellátott stúdiót félmillió koronából is tető alá hozható. Jövőre már csak a helyiséget és a
pénzt kellene hozzá előteremteniük.
-O-

Benkő László (Omega) és Ján Spaňo
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Pervesztés első fokon
A képviselőtestület június 13-i ülésen – egy interpellációra
válszolva Ján Oravec polgármester megerősítette, hogy Párkány város első fokon pert vesztett az érsekújvári székhelyű
Prospect céggel szemben.
Az érsekújvári cég által elindított per tárgyát a sétálóutca
építése kapcsán a Prospect által elvégzett mintegy 1,7 millió
korona értékű munka kifizetése képezte. Mint ismeretes, annak idején 42 millió korona árajánlattal az érsekújvári vállalat
nyerte el a sétálóutca kivitelezési munkáira kiírt pályázatot. A
cégvezetés nyilván elszámolta magát, mert időközben több
millió koronával meg akarta emelni ezt az összeget. Mivel a
város erre nem hajlott, szerződésbontásra került sor. A városvezetés a beruházás kivitelezését egy másik cégre bízta, amely
mintegy 46 millióért vállalta a munkák elvégzését. Tekintettel

arra, hogy a szerződésbontásból eredően a városnak hozzávetőleg négy millió korona kára keletkezett, a Prospect által elvégzett munkákra kiállított 1,7 millió koronás számlát Párkány nem fizette ki.
A járásbíróság ez ügyben hirdetett ítéletet az összeg kifizetésére kötelezve a várost.
A polgármester elmondása szerint a város még nem kapta
kézhez a bírósági végzést (lapzártáig – a szerk. megj.), ezért
egyelőre még korai lenne jóslatokba bocsátkozni, hogy mi lesz
a per végeredménye: fellebbezni fog-e a város vagy benyújtja a
Prospect ellen a kártérítési pert. Megfontolás tárgyát képezi az
is, hogy a város hamis tanúzás vádjával feljelentést tesz a per
egyik város ellen tanúskodó szereplője ellen.
-O-

Na prvom stupni mesto prehralo
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 13. júna primátor
Ján Oravec – v odpovedi na jednu interpeláciu – potvrdil, že
mesto na prvom stupni prehralo súdny spor s firmou Prospect.
Predmetom sporu – iniciovaného novozámockou firmou – bolo vyplatenie 1,7 milióna korún firme Prospect za prácu prevedenú pri stavbe pešej zóny. Ako je známe toho času firma vyhrala súťaž vypísanú na prevedenie stavebných prác so 42-miliónovou ponukou. No, vedenie podniku sa pravdepodobne prerátalo, pretože medzičasom sa snažilo cenu navýšiť. Nakoľko vedenie mesta na to nebolo ochotné pristúpiť, došlo k zrušenie zmluvy a mesto poverilo realizáciou investície druhú firmu, ktorá pýtala za prevedenie prác 46 miliónov. S prihliadnutím na to, že

zrušením zmluvy s firmou Prospect vznikla mestu približne 4
miliónová škoda, mesto nezaplatilo firme spomínaných 1,7 milióna korún. Okresný súd vo veci nedávno vyniesol rozsudok,
podľa ktorého mesto má uvedenú sumu firme vyplatiť. Podľa
slov primátora mestu ešte nebolo doručené súdne rozhodnutie
(do našej uzávierky – pozn.red.), preto bolo by zbytočné púšťať
sa do odhadov, aký bude koniec sporu: či sa mesto odvolá, alebo ide do ďalšieho sporu vo veci odškodnenia mesta. Uvažuje sa
aj o tom, že mesto podá trestné oznámenie pre podozrenie z krivého svedectva proti jednému svedkovi, ktorý svedčil v súdnom
spore proti mestu.
-O- (Preklad: gp)

Zárókonferencia a vállalkozási-logisztikai övezetről
Az esztergomi Nyári Fesztivál KHT június 7-én záró konferenciát szervezett az Ister-Granum vállalkozási-logisztikai övezet megvalósíthatósági tanulmányáról. A rendezvényre a Rapszódia nevű
hajón került sor.
Esztergom város és a muzslai székhelyű Jövő 2000 Alapítvány sikeres közös pályázatot nyújtott be egy vállalkozási tanulmány elkészítésére. Ennek egyik láncszeme a teherforgalmi Duna-híd látványterve. Az Esztergom-Párkány térségében építendő teherhídra
öt cég adott be különböző tervezeteket. A díjnyertes pályázatot Pozsonyi Iván, a PONT-TERV Rt. vezérigazgatója ismertette. Elmondása szerint a pályázóknak egy olyan teherforgalmi hidat kellett
megtervezniük, amely szervesen illeszkedik az észak-déli folyosóhoz és teljes mértékben összhangban van Esztergom és Párkány város hosszú távú fejlesztési tervével. Meggyőződésének adott hangot, hogy a díjnyertes variáns ennek a célnak maradéktalanul megfelel.
A rendezvényen elhangzott, hogy bár az eddigi hivatalos magyar
álláspont szerint az észak-déli korridor nyomvonala Ipolyságon át
vezet, viszont ez az elképzelés még módosulhat. Térségünk fejlesz-

tése, újabb üzemek és munkahelyek létesítése szempontjából létfontosságú lenne, ha ez a korridor a Zsámbéki-medencén és az
Esztergom-Párkány magasságában megépülő új teherforgalmi Duna-hídon át vezetne. Csaknem 57 évig kellett várni a Mária Valéria híd felújítására (ebből 11 év kemény hadakozással telt el, a
munkálatok 11 hónapig tartottak), az új teherhíd remélhetőleg rövidebb időn belül fog megvalósulni.
A konferencia végén Petróczy Gyula, Esztergom Városfejlesztési
Bizottságának elnöke köszönte meg a sikeres pályázatban résztvevők munkáját.
A zárókonferencián a következő előadók és cégek kaptak lehetőséget véleményük kifejtésére: Dr. Iván Zoltán projektmenedzser,
Horváth Adrián, a FŐMTERV Rt. irodavezető, Kolozsi Gyula, a
Via – Pontis Kft. igazgatója, Pápay András, a PONT TERV Rt. műszaki igazgatója, Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. (Pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány), Dr. Balogh Ákos egyetemi tanár (Logisztikai övezet megvalósíthatósági tanulmány), Valter
László, szakértő bizottság, Bárdos Emese, a VÁTI Kht. Programmenedzsere, Mészáros Béla, a Jövő 2000 Alapítvány ügyvezetője.

Záverečná konferencia o podnikateľsko-logistickej zóne
7. júna sa uskutočnila záverečná konferencia o štúdii realizovateľnosti podnikateľsko-logistickej zóny Ister-Granum na lodi
Rapszódia.
Mesto Ostrihom a Nadácia Budúcnosť 2000 so sídlom v Mužli
úspešne vyhrali konkurz na prípravu podnikateľskej štúdie. Jedným
článkom štúdie bola aj príprava vizualizácie nákladného Dunajského mostu. Do konkurzu na prípravu plánu mosta sa prihlásilo päť
firiem. Víťazný konkurz predstavil Iván Pozsonyi, generálny riaditeľ
PONT-TERV a.s. Prihlásení museli vypracovať taký plán mostu,
ktorý by zapadol do rozvojového plánu Štúrova a Ostrihomu a pris-

pôsobil sa požiadavkám severo-južnému koridoru. Vyjadril svoje
presvedčenie, že víťazný plán tomu dokonale vyhovuje. Podľa doterajších oficiálnych stanovísk maďarskej strany koridor povedie cez
Šahy, no koncepcia sa ešte môže zmeniť. Z pohľadu vytvorenia nových závodov a pracovných miest by bolo pre náš región životne dôležité, aby koridor viedol cez Zsámbécku kotlinu, resp. cez dunajský
nákladný most prekleňujúci rieku pri Štúrove. Obnova mostu Márie
Valérie trvala skoro 57 rokov (z toho 11 rokov tvrdých rokovaní, 11
mesiacov práce), nákladný most sa snáď postaví za kratšiu dobu.
Oravetz (Preklad: gp)
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Árverésre kerül a sportszervezet vagyona?
A TJ Juhcelpap sportegyesület pénzügyi helyzete több mint siralmas. Három év alatt összesen nyolcmillió korona adósságot
halmozott fel, ebből kb. 1,8 millióval tartozik a Szociális Biztosítónak. A biztosító kezdeményezésére idén március óta Ján Elzer
csődbiztos próbálja behajtani az említett 1,8 millió korona tartozást. Őt kérdeztük a várható fejleményekről.
– Mit tehet ilyenkor egy csődbiztos?
– Adott esetben az árverést el lehet odázni, ami valójában már
megtörtént, ugyanis március óta húzódik ez az ügy. Akkor 600
ezer korona elmaradása volt sportszervezetnek a biztosítóval
szemben, de június közepén ez az összeg már 1,8 millió koronára
rúgott. Azt azonban tudni kell, hogy mindennek van határa. A
Szociális Biztosítótól ugyanis naponta bombáznak bennünket arra hivatkozva, hogy több hónap elteltével sem történt semmi,
nem sikerült semmilyen eredményt felmutatni.
– A sportegyesület meddig kapott haladékot?
– Június közepéig. Megegyeztünk abban, hogy megvárjuk a tavaszi évad végét, ugyanis nem akartuk a bajnokság menetét árveréssel megzavarni. Viszont, ha a sportszervezet a bajnokságot kö-

vetően sem törleszt, kénytelenek leszünk a vagyonához nyúlni.
– Hogyan lehet elárverezni egy városi ingatlanhoz épített vagyont? A sportszálló tudniillik a városé, a mellé épült rehabilitációs rész viszont a sportszervezeté. Ráadásul az ingatlanok fűtését, hő és vízellátását nem lehet leválasztani?
– Ez esetben az lenne a kézenfekvő megoldás, ha a város megvenné a rehabilitációs részt.
– Mennyire reális az árverés lehetősége?
– Közben a sportegyesület június15-én félmillió koronát már
törlesztett. Ez némi reményre ad okot.
– Mi történik akkor, ha az említett közös épületre mégsem sikerül vevőt szerezni s az önkormányzat sem mutat hajlandóságot
a megvételére?
– Vannak az egyesületnek más ingatlanai is – garázsok, szociális épület a Sobieski utcában – amelyektől szintén megválhatna.
– A Szociális Biztosítóval szembeni tartozás viszont csak egy töredéke az egész adósságnak…
– Én csak a biztosítót képviselem.
Oravetz Ferenc

Bola raz jedna telovýchovná jednota
Vzhľadom na finančný kolaps TJ Juhcelpap po ukončení jarnej sezóny pravdepodobne zanikne v meste vrcholový šport.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13. júna sa
zaoberalo aj problémom TJ, presnejšie otázkou mestských nehnuteľností v správe TJ. Zo slov predsedu TJ, Juraja Nagya, ml.
– a z odpovedí na otázky poslancov – vysvitlo, že kvôli 8-miliónovému dlhu bude nevyhnutné konkurzné konanie. Na zasadnutí sa hovorilo aj o kúpe rehabilitačnej časti športhotela (hodnota 3,8 milióna), no zastupiteľstvo si neosvojilo návrh primátora na kúpu tejto nehnuteľnosti, uvažuje skôr o predaji športhotela. Pokial by k tomu došlo, prezliekárne zo športhotela by
boli premiestnené do športovej haly.

Pre mesto nie je ľahostajný štúrovský šport, veď mesto aj doteraz významne podporovalo TJ – nehnuteľnosťami i finančne.
TJ je však samostatná právnická osoba a situáciu, ktorú si sama
vytvorila musí aj sama vyriešiť. Samospráva nevidí možnosť,
aby prevzala dlžoby TJ. Poslanci ešte v marci oslovili vedenie TJ,
aby predložilo hospodársku analýzu o finančnej situácii, a víziu
o budúcnosti športu. O budúcnosti sa nezrodil relevantný návrh
ani na nedávnom valnom zhromaždení, ktorý sa konal až po
troch rokoch (!). Momentálne najpálčivejšou otázkou je, že čo
bude s mládežníckym športom, a ako sa dá zabezpečiť plynulosť
športového života.
-O- (Preklad: GP)

Volt egyszer egy sportegyesület
Tekintettel a párkányi Juhcelpap Sportegyesület anyagi csődjére a tavaszi évad befejezésével városunkban feltehetően megszűnik az élsport.
A képviselőtestület június 13-án tartott ülésén foglalkozott a
sportszervezet gondjaival, pontosabban a kezelésében lévő ingatlanok sorsával is. Ifj. Juraj Nagy, az egyesület elnöke tájékoztatójából és a képviselők által megfogalmazott kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy a mintegy nyolc millió koronás adósságtömeg miatt elkerülhetetlen a csődeljárás. A testületi ülésen szóba került a Sportszállóhoz épített rehabilitációs rész megvásárlása (becsült értéke 3,8 millió), a testület azonban nem tette magáévá a polgármester vásárlásra tett javaslatát, inkább a sportszálló
eladásában gondolkodik. Amennyiben erre sor kerülne, a sportszállóban lévő öltözők átkerülnének a sportcsarnokba.

A város számára nem közömbös Párkány sportja, s a város
eddig is jelentős mértékben – ingatlanokkal és anyagiakkal is –
támogatta az egyesületet. A sportszervezet azonban önálló jogi személy és az általa előidézett helyzetet magának kell megoldania. Az önkormányzat nem lát módot arra, hogy átvállalja
a felhalmozott adósságot. A képviselők még márciusban felszólították a sportvezetést, hogy készítsen egy átfogó kimutatást a
gazdasági eredményekről, a szervezet anyagi helyzetéről és fogalmazzon meg konkrét javaslatot a jövőt illetően. A jövő tekintetében nem született érdemi javaslat a nemrégiben – három év után (!) – összehívott közgyűlésen sem. Jelenleg az a
kérdés, hogy mi legyen az ifjúsági sporttal, s hogyan biztosítható a folyamatosság.
-O-

III. Ister – Granum Véradó Parti
A Vaszary Kolos Kórház és az érsekújvári kórház vérellátója, Esztergom Város Önkormányzata, valamint a Magyar-Japán Baráti Társaság összefogásával június 23-án a Mindszenti
József Katolikus Általános Iskola udvarán került sor a III. Ister
– Granum Véradó Parti megrendezésére.
A szervezők nevében Dr. Szabó Klára üdvözölte a véradók világnapja alkalmából tartott parti résztvevőit, akik ezúttal a japán kultúra egy szegletébe is betekintést nyerhettek. Vihar Judit, a baráti társaság elnöke a bonyolult japán írásművészetről
tartott érdekes előadást, míg Villányi Mariann origami művész

papírhajtogatásával elsősorban a kicsiket nyűgözte le. Gyulai
Hajnalka ikebana bemutatóját a felnőttek is megcsodálták, de a
legnagyobb sikert talán Katona Ervin, a nemzeti bonsai gyűjtemény szakmai főkurátorának bemutatója jelentette, aki részletes előadást tartott az 1984 óta Magyarországon is dívó bonsai
fortélyairól. Az Véradó Partit gazdag kultúrműsor (tánccsoportok, zenekarok, japán dalok, Beatles show) tették emlékezetessé. A kultúrműsorban a párkányi Liszt Ferenc Művészeti
Alapiskola is szerepelt.
-O-
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Bude vydražený majetok telovýchovy?
Finančný stav TJ Juhcelpap je skutočne na zaplakanie. Za
tri roky nazhromaždili dlh vo výške 8 miliónov korún, z toho
dlžia Sociálnej poisťovni približne 1,8 milióna. Na podnet poisťovne sa od marca snaží vymáhať nedoplatky od TJ správca
konkurznej podstaty, Ján Elzer. S nim sme hovorili o možnom
ďalšom vývoji.
– Čo môže urobiť v takomto prípade správca konkurznej
podstaty?
– Za daných okolností sa dražba môže oddialiť, čo sa už
v podstate aj stalo, veď prípad sa ťahá už od marca. Vtedy mala TJ 600 tisícovú podlžnosť, no od tej doby to narástlo na 1,8
miliónov. Všetko má však svoje hranice. Sociálna poisťovňa nás
denne bombarduje, prečo po toľkých mesiacoch sa ešte nič nestalo, prečo sme nepreukázali žiadny výsledok.
– Dokedy dostala TJ čas na vyrovnanie svojej dlžoby?
– Do polovice júna. Dohodli sme sa, že počkáme na ukončenie jarnej sezóny, aby sme nenarušili chod futbalovej ligy. Keď

však TJ nevyrovná svoje podlžnosti po ukončení sezóny, budeme musieť siahnuť na jej majetok.
– Ako sa dá vydražiť k mestskej nehnuteľnosti pristavaný
majetok? Športhotel patrí mestu, pristavená rehabilitačná časť
športu. K tomu všetkému kúrenie a dodávka vody je prepojená.
– V tomto prípade by bolo najoptimálnejšie, keby mesto odkúpilo rehabilitačnú časť.
– Podľa vás je nakoľko reálna dražba?
– 15. júna TJ zaplatila pol milióna korún, čo naznačuje určitú nádej.
– Čo sa stane, keď sa na spoločnú nehnuteľnosť neprihlási žiadny kupujúci, a ani mesto neprejaví záujem?
– TJ má aj iné nehnuteľnosti – garáže, sociálnu budovu na Sobieskeho ulici, ktorých sa môže tiež vzdať.
– Dlžoba voči Sociálnej poisťovni je len časť celkového dlhu...
– Ja zastupujem len poisťovňu.
-O- (Preklad: gp)

Feljelentés Slabák képviselő ellen
Gyetven Miklós, a Vadas termálfürdő igazgatója juttatta el
szerkesztőségünkbe az alábbi nyilatkozatot, amelyből kitűnik,
hogy rágalmazás bűntette gyanújával feljelentést tett Jozef
Slabák ellen, aki a képviselőtestület tagja.
„Sajnálattal vettem tudomásul Josef Slabák képviselő úr legutóbbi megnyilatkozásait. Véleményem szerint ugyanis rágalmazás bűntettét követte el, mikor a képviselőtestület júniusi
ülésén a Vadasban történt állítólagos vagyonellenes törvénysértésekről beszélt, és ugyanakkor a városi televízióban valótlan állításokat – rágalmakat közölt a 2004-ben lebontott büfékből
származó anyag és berendezés állítólagos eltűnéséről.
Fontosnak tartom helyretenni a dolgokat: Pontos áttekintésünk van arról, hogy hol és hogyan lett felhasználva a lebontott
büfékből nyert anyag. Nem igaz tehát, amit Slabák képviselő állít. Az anyag egy részét a 2004-ben épült új büféknél használtuk
fel – minden egyes darabot írásban adtunk át, és az árát leszámolták az új büfék építési számlájából. További részeket a Vadas egyik régebbi büféje lefedéséhez, járdák építéséhez, valamint az új út alatti töltéshez hasznosítottunk. A leszerelt és hasz-

nálható villany- és vízvezeték tartozékokat a raktárban helyeztük el – alkatrésznek későbbi javítási munkálatokhoz – ezek egy
része máig ott van. Slabák úr további valótlan állításával ellentétben a a büfékben semmiféle berendezés nem volt, ami a Vadas tulajdonát képezte volna, így nem volt mit eltávolítani sem.
A berendezést a bérlők távolították el, ki-ki a saját tulajdonát.
Örülök, hogy a város főellenőre a helyszínen – a fürdő területén és a raktárban – meggyőződhetett a fenti tényekről (ezen
a helyszíni szemlén meghívásunkra Slabák úr is részt vett).
Másrészt sajnálatosnak tartom, hogy Slabák képviselő úr, aki
tagja a cég felügyelőtanácsának is, ennél fogva van lehetősége
aprólékosabb információkat kérni és kapni, ehelyett inkább
nyilvános rágalmazáshoz folyamodik, becsmérelve ezzel a Vadas kollektívájának munkáját is. Biztosíthatok minden párkányi lakost, hogy minden igyekezettel azon vagyunk, hogy a
Vadas vagyonát fejlesszük és értékét növeljük, hogy minél
több elégedett látogatót vonzzon városunkba és annak környékére.”
Gyetven Miklós

Trestné oznámenie na poslanca Slabáka
Riaditeľ termálneho kúpaliska Vadaš s.r.o., Ing. Mikuláš
Gyetven doručil do našej redakcie nasledovné vyhlásenie
z ktorého sa dozvedáme, že podal trestné oznámenie na poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Jozefa Slabáka za ohováranie.
„S poľutovaním som zobral na vedomie niektoré vyhlásenie
pána poslanca Slabáka. Pán poslanec sa podľa môjho názoru
dopustil trestného činu ohovárania, keď na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva hovoril o údajnom porušení zákonov ochrany majetku vo Vadaši, a aj v mestskej televízii vystúpil s nepravdivými a zavádzajúcimi tvrdeniami o údajnej
strate materiálu a zariadení zo zbúraných bufetov v roku
2004.
Myslím si, že je potrebné uviesť vec na pravú mier. Máme
presný prehľad o tom, kde a ako sa použil materiál zo zbúraných bufetov. Nie je teda pravda, čo tvrdil pán Slabák. Časť
sa použil pri výstavbe nových bufetov v roku 2004 – každý
takto zabudovaný kus majetku bol písomne odovzdaný a o jeho hodnotu sa vtedy znížila fakturovaná suma za nové bufe-

ty. Ďalšie časti sa využili pri zastrešení terasy starších bufetov
vo vlastníctve Vadaš s.r.o., pri výstavbe spevnených plôch,
a ako zásyp pod novú cestu. Demontovaný použiteľný elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál bol uložený v sklade,
na neskoršie použitie pri bežných opravách – časť z toho sa ešte stále nachádza tam. Oproti ďalšiemu nepravdivému tvrdeniu pána Slabáka Vadaš s.r.o. nikdy nevlastnil žiadne zariadenie v bufetoch, preto pri zbúraní nebolo čo odstraňovať. Zariadenie odstraňovali jednotliví nájomcovia, ktorí boli vlastníkmi zariadenia.
Som rád, že hlavná kontrolórka mesta mohla uvedené skutočnosti overiť aj prehliadkou v areáli a v skladoch (na tejto
prehliadke sa zúčastnil na naše pozvanie aj pán Slabák). Na
druhej strane považujem za poľutovaniahodné, ak poslanec
Slabák, ktorý je dokonca aj členom dozornej rady, a má možnosť si vypýtať a aj dostať podrobné informácie, sa namiesto
toho zníži k verejnému ohováraniu a znevažovaniu práce kolektívu Vadaš s.r.o. Môžem ubezpečiť každého obyvateľa nášho mesta, že našou snahou je majetok Vadašu rozvíjať a zhodnocovať, aby sme do regiónu pritiahli čoraz viac spokojných
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Najmenší športovci
nášho mesta
(CVČ) Centrum voľného času v Štúrove už po druhýkrát
zorganizovalo športovú olympiádu pre deti predškolského
veku. V tomto roku sa prihlásili nasledovné materské školy:
MŠ Adyho, MŠ Bartókova, MŠ Lipová a MŠ Družstevný rad.
Tak, ako sa to patrí, na začiatku zazneli fanfáry, vztýčila sa
olympijská vlajka a malí športovci zložili sľub o statočnom súťažení. Július Hégli, riaditeľ centra voľného času a Mgr. Alžbeta Jolcsíková, referentka školstva MsÚ im k tomu popriali
veľa šťastia, vytrvalosti a dobrej nálady. Vyše 80 detí súťažilo
v šiestich disciplínach. „Bojovú” atmosféru zvýšili malí rovesníci súťažiacich, ktorí povzbudzovali svojich kamarátov. Na
záver výhercovia v jednotlivých disciplínach obdržali zlaté,
strieborné a bronzové medaily a diplomy. Výsledky sú nasledovné:
Disciplína
Beh na 20 m
Dievþatá
Beh na 20 m
Chlapci
Beh na 100 m
Dievþatá
Beh na 100 m
Chlapci
Skok do diaĐky
Dievþatá
Skok do diaĐky
Chlapci
Hod do diaĐky
Dievþatá
Hod do diaĐky
Chlapci
Trojboj
Dievþatá
Trojboj
Chlapci

I. miesto
Carmen Sókiová
MŠ Bartókova
Kristóf Csókás
MŠ Bartókova
Alexandra Bólyová
MŠ Adyho
Ivan KiĖa
MŠ Bartókova
Zsanna Ujvári
MŠ Adyho
Dávid Križan
MŠ Bartókova
Nicole Soósová
MŠ Družstevná
Kevin Lelóczky
MŠ Bartókova
Rebeka Krþmár
MŠ Lipová
Bence Kilmajer
MŠ Lipová

II. miesto
Romana ýiefová
MŠ Adyho
Filip Magyar
MŠ Družstevná
Bianka Pšenák
MŠ Lipová
Dávid Križan
MŠ Bartókova
Emese Szabó
MŠ Bartókova
Richard Márkus
MŠ Bartókova
Zsanna Ujvári
MŠ Adyho
Daniel ZáĖ
MŠ Lipová
Karin Górová
MŠ Družstevná
Adam Križalkoviþ
MŠ Družstevná

III. miesto
Alexandra Bólyová
MŠ Adyho
Olivér Kalmár
MŠ Bartókova
Erika Fodorová
MŠ Bartókova
Adam Balla
MŠ Družstevná
Mária Rafaelová
MŠ Družstevná
Adam Križalkoviþ
MŠ Družstevná
Clara Vazquez
MŠ Bartókova
Szabolcs Milus
MŠ Lipová
Romana ýiefová
MŠ Adyho
Adrián Zuzula
MŠ Adyho

Kolektívna hra

MŠ Bartókova

MŠ Bartókova

MŠ Družstevná

Súťaž mladých záchranárov
2. júna Obvodný úrad v Štúrove v spolupráci s Územným
spolkom SČK Nové Zámky a s OV Dobrovoľnej požiarnej
ochrany v Nových Zámkoch usporiadal obvodné kolo súťaže
mladých záchranárov civilnej ochrany.
Cieľom súťaže bolo v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti organizovanej v príprave na civilnú ochranu
obyvateľstva, oboznámiť súťažnou formou žiakov základných
škôl s úlohami súvisiacimi s ochranou života, zdravia, majetku.
Súťaž sa konala v areáli združenej strednej školy za účasti 5
družstiev, ktoré tvorili 4 žiaci základnej školy vo veku 10 až 14
rokov. Súťaž prebiehala na trati dlhej 1300m s nasledovnými
súťažnými disciplínami: vedomostný test, civilná ochrana obyvateľstva, požiarna ochrana, zdravotnícka príprava, topografia
a streľba zo vzduchovky.
Po urputnom boji zvíťazilo družstvo zo ZŠ Štúrovo pred družstvom zo ZŠ Endre Adyho a družstvom zo ZŠ Svodín. Víťazné
družstvo vyhralo aj putovný pohár prednostu obvodného úradu
a postúpilo na krajské kolo súťaže, ktoré usporiada Krajský úrad
v Nitre v októbri. Podujatie splnilo svoj cieľ a nadviazalo na bohaté tradície podobných pretekov usporiadaných v minulosti v
obvode mesta. Poďakovanie patrí riaditeľovi združenej strednej
školy, Ing. Františkovi Valkovi za poskytnutie priestorov, riaditeľovi TS mesta, Imre Nagyovi za poskytnutie technickej pomoci, rozhodcom, usporiadateľom súťaže a všetkým účastníkom a
pedagogickým zamestnancom škôl, ktorí pretekárov pripravovali.
Ing. Milan Oroský
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Študenti SOA opäť úspešní
Na Súkromnej obchodnej akadémie v Štúrove sa v treťom
ročníku už tradične zaoberajú študenti aplikovanou ekonómiou. Je to zaujímavý program, ktorý každoročne organizuje Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť. Tento program sa od ostatných odborných predmetov
líši tým, že je akousi kombináciou praxe a teórie. V tomto
prípade študenti reálne prežívajú riešenie obchodných
problémov, hľadajú a nachádzajú metódy o ktorých sa učia
počas rokov, a snažia sa využívať ich vo svojich podnikateľských plánoch. Študenti totiž vyrábajú výrobky, ktoré
neskôr predávajú, či poskytujú služby. Zažívajú stresové a
náročné situácie, v ktorých musia problémy sami riešiť, s
vidinou dosiahnutia čo najväčšieho zisku. Tieto študentské
spoločnosti fungujú na simulácii chodu akciových spoločností. Z toho vyplýva, že ešte pred tým, ako svoju spoločnosť založia, musia splniť všetky potrebné náležitosti, tak
ako v reálnom živote.
Ako už bolo spomenuté, spoločnosti chcú dosiahnuť čo
najväčší zisk, a preto sa už tradične v spolupráci s mestom
Štúrovo zúčastnili aj na jarmoku Šimona a Júdu. Dôležitou
súčasťou spoločnosti je zviditeľniť sa – prezentovať sa. K
tomu jej dopomáha skutočnosť, že JASR organizuje niekoľko súťaží zameraných práve na to. Jednou z najprestížnejších súťaží je Veľtrh študentských spoločností. Nakoľko k
účasti na tejto súťaži nestačí len chcieť, predchádzajú tomu
samozrejme rôzne úlohy, ktoré musia byť splnené do bodky, pretože len 30 spoločností sa môže veľtrhu – v Bratislave, resp. v Košiciach – zúčastniť. Jedna z dvoch našich
spoločností aj získala pozvanie na veľtrh do Bratislavy. Tu
famózne obstála a dosiahla 2. miesto v kategórii Najlepší
manažérsky team. No ambície spoločnosti sa týmto úspechom len zväčšili, a preto neobišli ani súťaž Banky v akcii
(Renáta Lakatošová a Erika Marková). V neposlednom rade treba spomenúť aj súťaž Mladý líder, kde sa prezidentka
spoločnosti 4 FUN – Alexandra Pápešová umiestnila na víťaznom 1. mieste s postupom na celoslovenskú konferenciu. S týmito skúsenosťami a triezvym pohľadom do reality vedenia podniku majú študenti SOA reálnu šancu dosiahnuť úspech aj v budúcnosti. A práve to je jeden z cieľov
Súkromnej obchodnej akadémie. Verím, že všetkým, ktorí
sa nebáli zodpovednosti a rozhodli sa reprezentovať nielen
školu, ale zároveň neurobiť zlé meno svojmu mestu si zaslúžia naše uznanie.
-m-

Marek Kozai, Erika Marková, Alexandra Pápešová, Renáta
Lakatošová, Nikoleta Potocká
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Ünnepeltünk
A párkányi Új Évszázad Nyugdíjas Klub vezetősége meghitt
Anyák-napi ünnepséget szervezett a Vadas szálló éttermében.
Május 23-án meghívásunknak eleget tett Szigeti László oktatásügyi miniszter és a városi szociális osztály dolgozója Magyar Erika. Klemász Magda a klub elnökasszonya köszöntő szavai után
Szigeti László meleg szavakkal köszöntötte a jelenlévő édesanyákat, nagymamákat valamint a megjelent közösséget. Kiemelte a
női nem önfeláldozó munkáját, megbecsülését, szerepét a mai és
mindenkori társadalomban, az egyedi anyai szeretet sokszínűségét. Az anyai szívek otthona a békesség, a nyugalom, az öröm, de
a bánat, az aggodalom is. Napjainkban talán még fontosabb a
családi élet összetartását, melegét őrző anyai szerep. A tisztelet
jeléül egy-egy szál virággal kedveskedett az ünnepelteknek. Magyar Erika szintén köszöntötte és méltatta az ünnep szerepét és a
klub évről-évre tartalmasabb tevékenységét. Az ünneplő klub
tagsága hangulatos műsort adott, majd az ízlésesen megterített
asztalok mellett további szórakozás következett. Magyar Zoltán
zenés műsora, a nosztalgia dalra, táncra perdítette a jelenlévőket,
akik fiatalos lendülettel a késő esti óráig ropták a táncot.
Varga Júlia

Ünnepségünket Szigeti László is megtisztelte

Oslavovali sme
Štúrovský klub dôchodcov „Nové storočie” pripravil veľkolepú oslavu ku Dňu matiek v hoteli Thermal. 23. mája prijal
naše pozvanie aj minister kultúry László Szigeti a podujatia
zúčastnila sa zúčastnila aj pracovníčka sociálneho oddelenia
MsÚ Erika Magyarová. Po privítaní predsedníčkou klubu
Magdou Klemászovou pozdravil prítomné matky, staré mamy
a všetkých prítomných László Szigeti. Vyzdvihol obetavú prácu matiek, ich úlohu v dnešnom svete a pestrosť jedinečnej
materinskej lásky. Domovom pokoja, mieru, radosti ale aj
smútku a starostlivosti je srdce matky. V dnešnej dobe najdô-

ležitejšou úlohou matiek je udržanie rodinného tepla. Na vyjadrenie úcty venoval každej matke kvet. Prítomných pozdravila aj pracovníčka MsÚ, Erika Magyarová, ktorá zdôraznila
význam práce klubu a ich rozrastajúcu sa činnosť. Po krátkom kultúrnom programe sa ďalej pokračovala veselá zábava
pri vkusne upravených stoloch. Zoltán Magyar svojimi nostalgickými pesničkami rozdúšil vynikajúcu zábavu s tancom
až do rána.
Varga Júlia
(Preklad: gp)

Köszönet
A Párkányi Művelődési Központ ezúton szeretné kifejezni
köszönetét mindazoknak a vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik anyagi illetve tárgyi juttatásukkal hozzájárultak az idei gyermeknap zökkenőmentes megszervezéséhez.
Hasonlóan, mint az előző években, az idén is a Vadas termálfürdő adott otthont a rendezvénynek. Második nekifutásra az időjárás is a kegyeibe fogadott és mintegy kétezer
nebuló vidám hangja töltötte be a fürdő füves területét. A
kultúrház alkalmazottai karöltve a városi hivatal kulturális
osztályának munkatársával és tíz ifjú gimnazista hölggyel,
különféle vetélkedőkkel és sportversenyekkel szórakoztatták
az ifjúságot. Jutalmuk sok-sok apró ajándék, édesség, iskola-

szer volt. A jókedvhez és a jó sportteljesítményhez a frissítő
is hozzátartozik. Erről a papírgyári szakszervezet gondoskodott, amit ezúton szeretnénk megköszönni. A rengeteg ajándékért pedig a következő támogatóknak jár tisztelet és köszönet: SMURFIT – KAPPA Rt., ICOPAL Rt., STROJPAP
Rt. BETA-CAR Rt., BILLA áruház, JEDNOTA fogyasztási
szövetkezet. Arról pedig, hogy minden műszaki eszköz időben a helyére került, Regec Ondrej fuvarozó gondoskodott.
Végül, de nem utolsó sorban a kultúrház fő támogatójának,
a VADAŠ termálfürdőnek köszönöm meg anyagi támogatását és a rendelkezésünkre bocsátott területet.
Mgr. Halasi Tibor a VMK igazgatója

Poďakovanie
MskS v Štúrove touto cestou vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým podnikom, podnikateľom, ako aj súkromným
osobám, ktorí buď finančnými alebo vecnými darmi prispeli
k bezproblémovému usporiadaniu „Dňa detí”, ktorý sa aj
tento krát usporiadal na TK Vadaš. Na druhý pokus sa aj príroda umúdrila, a počasie bolo ako stvorené pre hlasné šantenie približne 2000 detí.
Zamestnanci MsKS spoločne s odborom kultúry MsÚ a za
pomoci desiatych mladých dám z gymnázia vytvorili množstvo športovísk a príležitostí na rôzne hry. Odmenou bolo
množstvo menších darov, sladkostí a školských potrieb. K

dobrej nálade nechýbalo ani občerstvenie. Postarali sa o to
odborári papierní, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Za
množstvo darov vyslovujeme poďakovanie nasledovným
sponzorom: Smurfit-Kappa Štúrovo a.s., Icopal a.s., Strojpap
a.s., Beta-Car a.s., Obchodný dom Billa, Coop Jednota Nové
Zámky – SD. Aby všetko bolo včas na mieste sa postaral Ondrej Regec so svojim nákladným autom. V neposlednom rade
patrí vďaka hlavnému sponzorovi TK Vadaš za priestory i peňažnú podporu.
Mgr. Halasi Tibor, riaditeľ MsKS
(Preklad: gp)
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A Kárpát-medence keresztény közösségei Párkányban
„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Ezt a szentírási idézetet választotta
mottójául a Párkányban megrendezett
„Háló” találkozó, amelyen a helyi és környékbeli közösségek tagjain kívül több
anyaországi és erdélyi csoport is képviseltette magát. A több mint száz résztvevő szentmisével kezdte a napot, majd
Galgóczi Rudolf zselizi atya előadását
hallgatta meg. A kiscsoportos beszélgetéseken pedig megosztották egymással tapasztalataikat, irgalomról, szeretetről,
együttérzésről.
– Mutasd be a közösségedet, beszélj tapasztalataidról, hallgass meg másokat,
majd menj és hasznosítsd a látottakat és
hallottakat a saját közösségedben – ez a
Háló lényege – mondja Cseri Zita felvidéki összekötő, a rendezvény házigazdája. A „hálósok” a találkozókon kívül is

tartják a kapcsolatot – befogadják egymást otthonaikba, étkezést és „hálót”
biztosítva nekik. Nincsenek regisztrált
tagjaink, de a baráti szálak erősebbek
minden hivatalos bejegyzésnél. Találkozóink nem korfüggőek, a kicsi gyermektől a legidősebb korosztályig mindenkit
befogadunk. A gazdagodást az emberek
különbözősége garantálja, hiszen másmás tájakról, közösségekből érkező, különböző korú és felekezetű emberek adnak itt egymásnak randevút. Rengeteg
közösséget öszszefogunk. Ilyen például a
Neokatekumenátus, a Házas Hétvége, az
Antioch Közösség, a Fokoláré, a Rózsafüzér Társulat, a Mária Légió, a Szentjánosbogár és még hosszan sorolhatnám.
Sikerült kivetnünk „hálónkat” a Felvidéken is – folytatja Zita. Tavalyelőtt a rózsaszállási nagytáborban 650-en vettünk

részt. Kisebb-nagyobb sikerrel pályázunk
az egyes rendezvényekre, de az egyházközségek is nagyon befogadóak, rendszerint ingyen biztosítják számunkra a termet és sok egyebet. Szociális szinten
nincs módunkban hálóként működni, de
az nálunk magától értetődő, hogy ha látjuk a rászorultságot összeadjuk a pénzt,
hogy kisegítsük felebarátunkat a bajból.
Puchard Zoltán a Háló budapesti elnöke elmondta, hogy az immár 16 éve működő szervezet mintegy ezer közösséggel
áll kapcsolatban. Azt a szentpáli elgondolást tartja szem előtt, miszerint mindnyájan egy testnek a részei vagyunk, s a kisközösségek lássák a helyüket a nagy
egészben. A Háló az összmagyar kapcsolat erősítésére törekszik, egy mosolygó
Kárpát-medencét próbál elősegíteni.
Bokor Klára

V Štúrove sa zabávali „naftári”
V druhý júnový víkend bola v priestoroch nášho areálu najväčšia koncentrácia
naftárov na meter štvorcový, pretože sa u
nás konal Blue Danube Festival, firemné
dni oddychu a športu medzinárodnej spoločnosti MOL GROUP, ktorej členom je
aj Slovnaft a.s.
Celú akciu organizovala v našich priestoroch spoločnosť Promo activity s.r.o.,
ktorá objavila náš krásny areál a naše
krásne mesto. Aj keď sa na nás obloha
mračila, nič to neubralo z chuti súťažiť a
zabávať sa nikomu z účastníkov. Bolo sa
na čo pozerať, o čom svedčí aj bohatý
program, v ktorom účinkovali také telesá,
ako Tanečné divadlo BRALEN, Hudobno
– tanečná skupina JUMBO alebo VV Jazz
band. Najväčšou hviezdou večera bol víťaz Superstar 2006 Peter Cmorik, ktorý
svojím skvelým spevom rozohnal aj mra-

ky a privolal slniečko, a víťaz maďarskej
Megasztár 2005 Molnár Ferenc CARAMEL a Bartók Eszter, ktorí sa po skončení vystúpenia podpisovali a fotografovali
so svojimi fanúšikmi. Na záver rozprúdili
tanec v žilách účastníkov „slovenskí The
Beatles” – skupina The Chrobaky. Večerný program ukončil nádherný ohňostroj.
Tí, ktorí stále nemali dosť mohli sa do rána vytancovať pod taktovkou skvelého DJ
Ruda Čerňanského. Možností pre oddych
bolo naozaj veľa. Niektorí sa kúpali, iní
šporovali, deti sa zabávali v detskom kútiku.
Veríme, že sa u nás všetkým účastníkom páčilo, a že sme ich presvedčili o našej južanskej pohostinnosti. Dúfame, že
sa ešte s nimi stretneme u nás.
Lívia Vinczeová
referentka marketingu, Vadaš s.r.o.

Tarolt az MKP
A párkányi körzetben az MKP 85,24 százalékkal nyerte az idei előrehozott parlamenti választásokat. A szavazókedvvel gondok lehettek, hiszen országos viszonylatban a szavazásra jogosult személy nem egész 55 százaléka élt állampolgári jogával. Térségünkben ez az arány 61,5 százalék volt. Az MKP-hez leghűségesebb települések: Szalka, Kiskeszi és Bajta. A párkányi eredményeket kissé befolyásolta az a tény, hogy a városban tartózkodó turisták közül sokan itt adták le voksukat. Körzetünkben a KDH
70, az SNS 231, a ĽS-HZDS 254, a Smer 672, az SDKÚ-DS 679 szavazatot gyűjtött be. A voksolás a jó szervezésnek köszönhetően zavartalanul zajlott. Országos viszonylatban az összes választási körzet közül elsőként Párkány fejezte be a kiértékelést.
-O-

SMK vysoko najlepšia
V štúrovskom volebnom obvode vyhralo predčasné parlamentné voľby SMK 85,24 percentami (13 759 hlasov). S volebnou
odhodlanosťou museli byť problémy, pretože v celoštátnom meradle volilo necelých 55% oprávnených voličov. V našom regióne
to bolo 61,5%. Najvernejšie obce SMK sú: Salka, Malé Kosihy, Bajtava. V Štúrove pomer hlasov mierne ovplyvnil väčší počet
turistov, ktorí volili u nás. V našom obvode KDH získalo 70, SNS 231, ĽS-HZDS 254, Smer 672, SDKÚ-DS 679 hlasov.
Hlasovanie prebehlo bez problémov. Štúrovo odovzdalo vyhodnotenie hlasovania ako prvé na celom Slovensku.
-O- (Preklad: gp)
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Zászlószentelés a szőgyéni Vörössipkásoknál
A zászló, az eszme megtestesítője. Nagy tettekre, kitartásra,
hűségre sarkallja azt, aki vászna mögé sorakozik. Egy katonai
hagyományőrző csapat pedig szinte elképzelhetetlen lobogó
nélkül, hiszen a csaták megjelenítésénél kiemelten fontos a
zászlóvivő szerepe. Ezért érezte szükségét egy saját lobogónak
a szőgyéni 1848-as formáció is. Az ünnepséget egy régi zászlószentelési szertartás alapján bonyolították. Valamennyi hagyományőrző – az erkölcsi és anyagi támogatók egy-egy zászlórúdba ütött szöggel erősítették a lobogót és általa az összetartozást. Ezt követően Nágel Valéria zászlóanyaként felkötötte a
honvédek jelmondatával ékeskedő nemzeti színű szalagot:
„Erőt, tisztességet!”. A zászlót Kovács László esperes szentelte
fel.
A kezdetekről a hagyományőrző honvédeket és az ünnepségre érkezett barátaikat kérdeztem, akik elmondták, hogy a csapat 1997-ben alakult az önkormányzat kezdeményezésére,
Máté Endre az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Wyszocki Légiója parancsnokának segítségével.
– Felvetődött a kérdés, hogy az 1848-49-es honvédsereg
mely formációját hozzuk létre? – idézte a kezdeteket Máté
Endre. Azért esett a választás a 9. Vörössipkás Zászlóaljra,
mert ennek szervezési körzete a Felvidékhez kapcsolódik. A
Feldunai Hadtestben, melyet Görgey tábornok vezetett együtt
harcoltak a lengyelekkel. A vörössipkások jelesül vitézkedtek a
tavaszi hadjárat hatvani, isaszegi, tápióbicskei és nagysallói
csatáiban, majd Komáromon túlra szorították az osztrákokat.
– A budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum sokat segített, hogy a korhűséget maradéktalanul beépítsük csoportunkba – mondta Méri Szilárd hagyományőrző tiszt. Ruháinkat
Kunyik Béla helyi szabómester varrta. Az egyenruhát később
egészítettük ki a különböző tartozékokkal és felszereléssel, az
elnyert pályázatok nyomán. Válltáskánk igazi tehénbőrből készültek. Fegyvereink eleinte makettek voltak, de ma már van
két eredeti puskánk is.
– Úgy igazi a csapat, ha összefog a zászló. Sok éve álmodoztunk már róla, s most végre valósággá vált – kapcsolódik a beszélgetésbe Berényi Zoltán. Igyekeztünk korhű zászlót választani. Sajnos nem sikerült megtalálnunk a 9. honvéd zászlóalj
lobogójának leírását, ezért egy korabeli jellemző motívumot

választottunk. Kunné Paulusz Györgyi szentendrei ikonfestőt
– aki rendszeres résztvevője a szőgyéni képzőművészeti tábornak – kértük fel a képek megfestésére, aki egy szimbolikus
összegért vállalta a megbízást. A nemzetiszín fogazatú zászló
előlapján a magyar címer található osztrák főhercegi koronával, hátlapjára pedig a Szent Szűz került, ölében a kis Jézussal.
A hagyományőrzők emelik az egyes rendezvények fényét, átéltebbé teszik, érzelmeket keltenek – hangsúlyozza Máté Endre. Szeretnénk, ha példánk által másokat is sikerülne hagyományőrzésre serkenthetünk. Nem csak katonai hagyományőrzésre gondolok, hanem a népviselt, a szokások, a nyelv, a kultúra őrzésére. Ha a külsőségekben is visszatérünk a gyökerekhez, megváltozik a gondolkodásmódunk is.
Bokor Klára

Örökségünk folklórfesztivál Szalkán

A néprajzi értékek továbbadása a cél
Harmadik alkalommal került megrendezésre gyermek
folklórfesztivál Ipolyszalkán, Örökségünk címmel. A rendezvényt a szalkai Tájházat is működtető Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság, valamint a Csemadok helyi és

érsekújvári területi választmánya szervezte. Dikácz Zsuzsanna, a társaság vezetője elmondta, hogy szervezetük tagjai fennállásuk óta a néprajzi értékek megmentésén és továbbadásán fáradoznak. „A fiatal nemzedék az, amely a
munkánkat tovább viszi, ezért nagyon fontos, hogy figyelmet szenteljünk nekik. Egy ilyen gyermek folklórfesztivál
kiváló alkalom arra, hogy a fiatalok megmutassák tudásukat, egymástól tanulhassanak, barátságokat szőjenek. A gyerekek nagyon fogékonyak és lelkesek, ha érzik, hogy odaadással és szeretettel tanítják őket. A rendezvény jelentőségét Búcsi Teréz, a Csemadok Érsekújvári választmányának
tagja méltatta, azokra az időkre emlékezve, amikor maga is
részese volt a néprajzi értékmentésnek Szalkán. A fesztiválon többek között fellépet a párkányi Kuckó Bábcsoport és
a Pengetők citerazenekar. A garamszentgyörgyi KÉVE
Gyermek Folklórcsoport gömöri táncokat adott elő. A műsort a Loli-Jag esztergomi cigány táncegyüttes fergeteges
produkciója zárta. A rendezvényre ellátogatók kézműves
foglalkozásokon, lovas kocsikázáson is részt vehettek, a
folklórfesztivál táncházzal zárult.
Szép
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Gyermeknap a budai várban
Rendkívüli élményben volt része a Szent Imre Egyházi Óvoda
gyermekeinek, akik az idei gyermeknapot a budai várban és környékén megrendezett gyermeknapi rendezvénysorozat aktív részeseiként ünnepelhették. A rendezvény fővédnökei Sólyom László köztársasági elnök és felesége voltak. Pécsi L. Dániel jelképtervező és
óvodánk között igaz baráti kapcsolat alakult ki azt követően, hogy
megtervezte óvodánk címerét és zászlaját. Az ő közbenjárásának köszönhetjük, hogy óvodánkat személyesen meghívták a budai gyermeknapra, amelyen gyermekeink is szerepelhettek, mégpedig Bartók
Béla népdalaival. Élmény volt számunkra, hogy személyesen találkozhattunk a köztársasági elnök úrral és feleségével, akiknek átadtuk
az óvodánk életét bemutató Almanachot. Természetesen a szülők is
büszkék voltak gyermekeikre, nem beszélve arról, amikor viszontlátták őket a televízióban. A színes kultúrműsoron túl számtalan szórakozási lehetőség várta a gyerekeket: pónilovaglás, arcfestés, kézműves tevékenységek. A gyerekek mindezt díjmentesen vehettek igénybe. Külön élmény volt Pécsi L. Dániel kalauzolása, aki körbevezetett

bennünket a történelmi nevezetességű helyszíneken és hiteles magyarázattal szolgált a látottakat illetően. Köszönjük e páratlan lehetőséget, s a feledhetetlen élményt, melyet e nap számunkra nyújtott.
Óvodánk gyermekei számára a gyermeknap ezzel még nem ért véget. A sportnapon a feldíszített óvoda udvarán nyereményekkel, büféasztallal, személyre szóló édességcsomagokkal kedveskedtünk nekik. Aztán jött a várva várt kirándulás – a kovácspataki barangolás
„Csipkerózsika” várának megtekintésével. De nem kevésbé volt kedves a szalonna- és kolbászsütés a Vadas termálfürdőben vagy a táncmulatság az óvodában, a kavicsfestés a Duna-parton, mely alkalomból kívánsághajókat küldtünk a világba.
A sárisápi Keresztény Kulturális Egyesület felkérésére részt vettünk a gyermeknap alkalmából rendezett rajzversenyen. Elmondhatjuk hát, hogy ez egy rendkívül jól sikerült gyermeknap volt, bár
is igaz, hogy óvodánkban egymást érik az események, vagyis „zajlik
az élet.
Vízi Katalin, óvodaigazgató

Digitálni štúrovci
Aj keď je skoro koniec školského roka, v počítačovej učebni Základnej školy v Štúrove sa pracuje naplno. Už druhý mesiac prebieha kurz v rámci projektu „Digitálni štúrovci”. Projekt bol vyhlásený
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a týka sa zvyšovania počítačovej gramotnosti obyvateľstva. Týmto projektom škola získala finančné prostriedky na dokúpenie prístrojov ako je projektor, výkonný počítač, laptop a digitálny fotoaparát.
Kurz navštevujú ženy ohrozené nezamestnanosťou. Je rozdelený
na dve skupiny. Prvého kurzu sa zúčastnilo 14 žien a terajší kurz
navštevuje 13 žien. Učia sa pracovať s operačným systémom Windows XP, vytvárať textové dokumenty, tabuľky, kresliť v rastrovom
a vektorovom grafickom editore, vytvárať prezentácie. Každý začiatok je ťažký, ale vytrvalosť žien priniesla ovocie. Citujem aspoň ni-

ektoré z nich: „...Predtým som už pracovala s počítačom, ale sama
som zvládla len základné úkony. Teraz si viem poradiť aj sama. Zaujímavé bolo pracovať s programom Power Point a Zoner Callisto.
Nakoľko sa po materskej dovolenke chystám do práce, tieto získané
znalosti budem môcť využiť v zamestnaní.”, „Štúdium poučné, zaujímavé, ale aj veľmi náročné pre moju vekovú kategóriu. Ale aj napriek tomu som rada, že som sa niečo naučila. Dúfam, že to budem
môcť vo svojom živote aj využiť.”, „Prvýkrát som pracovala s počítačom. Určite chcem v tom pokračovať, aby práca pani učiteľky Zelinkovej a pána učiteľa Árona bola úspešná. Ďakujem.”
V kurzoch budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku, veď
nároky sa zvyšujú a človek sa stále učí.
Daniela Zelinková

Vďaka Orange projektu sme navštívili Hainburg
Žiaci II. stupňa ZŠ Adyho 6 sa v tomto školskom roku úspešne
zapojili do projektu Konta Orange pod názvom „Dunaj – rieka,
ktorá nás spája”.
Cieľom projektu bolo postaviť most priateľstva a tolerancie. Žiaci písali na hodinách anglického jazyka e-maily zahraničným priateľom, ktorých spoznali vďaka tomuto projektu. Finálnym produktom bol 23. máj – výlet do rakúskeho Hainburgu. Zúčastnilo sa ho
45 žiakov so svojimi pedagógmi. Do Bratislavy sme išli autobusom
a z Bratislavy sme pokračovali loďou. Deti sa veľmi tešili, plavba sa
im páčila. Obdivovali krajinu popri Dunaji. Veľkým zážitkom bola
plavba pod Devínom. Autentickosť prostredia je veľkým motivač-

ným činiteľom spoznávania národných dejín. V Hainburgu si deti
mali možnosť overiť svoje komunikačné schopnosti v cudzojazyčnom prostredí. Výstup na zrúcaniny hradu bol prechádzkou do
histórie. Pred výletom žiaci hľadali informácie o Hainburgu na internete. Svoje sprievodcovské schopnosti si mali možnosť overiť v
praxi. Ronald Kuba z 5. A triedy natáčal všetko na video, Dávid Urban z 9.A triedy zachytil najkrajšie okamihy fotoaparátom.
Výlet prispel k rozšíreniu vedomostí žiakov zo zemepisu, dejepisu a cudzieho jazyka. Z výletu im zostalo veľa krásnych spomienok.
Mgr. Erika Špániková
učiteľka ZŠ

Beseda o utečencoch
Vo svete je veľa miest, kde sú vojny, kde sú ľudia prenasledovaní z náboženských alebo politických dôvodov. Ľudia z týchto krajín utekajú do bezpečia, za šťastným životom. Tak sa z nich stávajú migranti, utečenci. Byť utečencom znamená žiť mimo svoj domov a byť závislí od iných. Aj na Slovensku žijú utečenci, ktorí potrebujú našu pomoc a porozumenie. O tom, aké je to utiecť z domova a včleniť sa do inej spoločnosti a kultúry sa viac dozvedeli
žiaci Základnej školy v Štúrove na besede, ktorá sa konala 5. mája. Na úvod besedy si deti pozreli film Jaromíra Štetinu o živote afganských detí a žien. Dokumentárny film ukázal na živote dospievajúceho chlapca a jeho rodiny hrozné pomery v krajine. Po filme predstúpila pred deti slečna Sahraa Karimi, pôvodom z Afganistanu. Sahraa vyrastala v Afganistane a ako pätnásťročnú ju rodičia poslali k strýkovi do Iránu. Od roku 2001 žije na Slovensku.

Sahraa otvorene rozprávala o biede vo svojej krajine, ktorú opustila počas vlády Talibanu. V Iráne študovala potom na strednej
škole a účinkovala vo filme, ktorý predstavila na Slovensku. Vtedy
sa rozhodla ostať na Slovensku a požiadať o azyl. Dnes študuje na
vysokej škole filmovú réžiu a angažuje sa v mimovládnej organizácii Človek v ohrození. Sahraa odpovedala na všetky zvedavé otázky. Nevyhla sa nepríjemnému obdobiu v utečeneckom tábore v
Gabčíkove a obdobiu, keď žiadala o azyl. Celá beseda mala veľmi
milú atmosféru, Sahraa bola priateľská a získala sympatie prítomných. Po besede navštívila Sahraa aj našu školu, pozrela si hodinu
u tretiakov a výstavku výtvarných prác žiakov. Na tejto besede
sme sa dozvedeli veľa o živote utečencov, o tom že nepredstavujú
pre nás hrozbu a spoznali sme príjemného človeka.
Žiaci VII. C triedy ZŠ Štúrovo
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Májusban történt

Stalo sa v máji

3. – Libádon saját házának pincéjében holtan találtak egy 57 éves
férfit. A nyomozás kiderítette, hogy saját 19 éves nevelt fia gyilkolta meg.
4. – Orosch János segédpüspök vizitációja a plébánia hivatalban.
6. – Egy igazi békebeli gőzmozdonyos szerelvényt csodálhattak meg
az érdeklődők a vasútállomáson a MÁV Nosztalgia Rt. jóvoltából. Az 1920-ban készült kocsikat belülről is meg lehetett tekinteni.
7. – Hencz Attila nyerte Pozsonyban a Szlovák motorcsónak bajnokságon a 0-250 cm3-es kategóriát.
– Myjava – Štúrovo 2:0 (1:0) / bajnoki labdarúgó mérkőzés.
8. – Az Antifasiszták Szövetsége koszorúzott a szovjet katonai temetőben.
– A Magyarországi Vöröskereszt megalakulásának 125. évfordulója alkalmából a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola hangversenytermében kiállítás nyílt a párkányi és esztergomi iskolák diákjainak munkáiból. A kiállítást Szigeti László oktatási miniszter
nyitotta meg.
9. – Hátba szúrta barátnőjét egy 13 éves lány a Dunaparton.
10. – Dolné Vestenice – Štúrovo 1:1 (0:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
12. – A szlovák alapiskola Anyák-napi műsora a VMK nagytermében.
13. – A 8. szalkai bográcsgulyás főzőversenyt a zsűri döntése alapján
a szalkai Party Team csapata nyerte.
14. – Štúrovo – Vrbové 0:1 (0:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
17. – A városi galériában Ganzer Katalin festményeiből és grafikáiból
nyílt kiállítás.
– Komárno – Štúrovo 3:1 (1:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
18. – „Merre tart Szlovákia? Merre tart a szlovákiai magyarság?”
– regionális konferencia a szőgyéni kultúrházban. A konferencia
előadói voltak: Csáky Pál, Gyurovszky László, Duray Miklós,
Farkas Iván és Bakos Zoltán médiakutató.
– Komárom – Esztergom megye múzeumai címmel nyílt kiállítás
a városi múzeumban.
21. – Štúrovo – Jaslovské Bohunice 3:1 (0:0) – labdarúgó mérkőzés.
22. – Megkezdődött a Bem József utca felújítása.
23. – A Kisbojtár és a Sissy mazsorettek elutaztak a baróti nemzetközi folklórfesztiválra.
27. – VII. Szent Orbán-napi ünnepség Garamkövesden.
28. – A gimnázium tornatermében megrendezett Streetball Cup
2006 tornát a kereskedelmi akadémia csapata nyerte, 2. PIK, 3.
Gimnázium. A csapatok a Farkas Iván parlamenti képviselő által
felajánlott kupáért játszottak.
– Prievidza – Štúrovo 3:1 (0:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
31. – 550 éve szól a harang címmel, igen gazdag programmal „Török napot” tartottak az Ady Endre Alapiskolában a nándorfehérvári győzelem tiszteletére.

3. – V Ľubej v pivnici vlastného domu našli mŕtveho 57-ročného
muža. Šetrením sa dokázalo, že ho zavraždil jeho 19-ročný nevlastný syn.
4. – Biskupská vizitácia Jána Oroscha na farskom úrade.
6. – Ozajstnú historickú vlakovú súpravu mohli prezrieť záujemcovia na železničnej stanici, ktorú prezentoval MÁV Nosztalgia Rt.
Vozne vyrobené v roku 1920 bolo možné obhliadnuť aj z vnútra.
7. – Na Majstrovstvách Slovenska motorových člnov v kategórii 0250 cm3 získal majstrovský titul Attila Hencz.
– Myjava – Štúrovo 2:0 (1:0) – majstrovský futbalový zápas.
8. - Zväz protifašistických bojovníkov kládol vence na cintoríne sovietskych vojakov.
– V koncertnej sále ZUŠ Ferenca Liszta bola otvorená výstava z
prác žiakov štúrovských a ostrihomských škôl z príležitosti 125.
výročia založenia Červeného kríža v Uhorsku. Výstavu otvoril
László Szigeti, minister školstva.
9. – Na brehu Dunaja pichlo nožom do chrbta svoju priateľku 13ročné dievča.
10. – Dolné Vestenice – Štúrovo 1:1 (0:0) – majstrovský futbalový
zápas.
12. – Vystúpenie žiakov Základnej školy z príležitosti Dňa matiek vo
veľkej sále MsKS.
13. – 8. súťaž vo varení kotlíkového guláša v Salke. Vyhralo družstvo
Party Team zo Salky.
14. – Štúrovo – Vrbové 0:1 (0:0) – majstrovský futbalový zápas.
17. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z malieb a grafík Kataríny Ganzerovej.
– Komárno – Štúrovo 3:1 (1:0) – majstrovský futbalový zápas.
18. – „Kam smeruje Slovensko? Kam smerujú Maďari na Slovensku?” – regionálna konferencia v svodínskom kultúrnom dome.
Prednášateľmi konferencie boli: Pál Csáky, László Gyurovszky,
Miklós Duray, Iván Farkas a Zoltán Bakos.
– Pod názvom: Múzeá komárňansko – ostrihomskej župy bola
otvorená výstava v mestskom múzeu.
21. – Štúrovo – Jaslovské Bohunice 3:1 (0:0) – majstrovský futbalový zápas.
22. – Začala sa rekonštrukcia ulice J. Bema.
23. – Na Medzinárodný folklórny festival do Baraoltu odcestovali
Kisbojtár a mažoretky Sissy.
27. – VII. slávnosť Sv. Urbana v Kamenici nad Hronom.
28. – Streetball Cup 2006 konaný v telocvični gymnázia vyhralo
družstvo súkromnej obchodnej akadémie, 2. PIK, 3. Gymnázium. Hralo sa o pohár, ktorý venoval Iván Farkas, poslanec NR
SR.
– Prievidza – Štúrovo 3:1 (0:0) – majstrovský futbalový zápas.
31. – Pod názvom: „550 rokov znie hlas zvona”, usporiadali v ZŠ
Endre Adyho „Turecký deň” s bohatým programom, na počesť
víťazstva uhorských vojsk nad Turkami pri Belehrade.

(p.j.)

(p.j.)

• Ponúkam možnosť zárobku s prírodnou švédskou kozmetikou.
Tel.: 0915/849 238
• Kozmonaut utca 54 szám alatt búza eladó. Tel.: 752 43 03
-Eladó családi ház (4 szoba, konyha, egyéb helyiségek + központi fűtés) Kéménden 9 áras telekkel. Irányár: 850 ezer korona, megegyezéssel.
Tel.: 0907/501 106.
• V Štúrove predám 2-izbový byt v osobnom vlastníctve. Tel.: 0915/054 680
• Eltartási szerződést vállalok. Tel.: +421/908165 327.
• Kúpim válendu. Tel.: 0908/592 758
• Hľadám podnájom – garzónku alebo 1-izb. Tel.: 0905/987 104
• Eladó 2 db ágyneműs válenda. 500 Sk/db. Inf.: 0915/056199
• V Štúrove pri kúpalisku VADAŠ predám stavebný pozemok.
Tel.: 0907/836 205
• Hľadám zhotoviteľa hrubej stavby rekreačného domu v Štúrove.
Tel.: 0907/836 205
• Predám vonkajšie rolety hnedé 150 x 200 cm – 5 kusov, a šijací stroj Veri-

tas so skrinkou. Lacno. Tel.: 0907/533632
• Predám alebo vymením veľký trojizbový byt v OV na štvorizbový v OV.
Tel.: 0905/ 648 919
• Eladom vagy elcserélem magántulajdonban levő három nagyszobás lakásomat négyszobásra. Tel.: 0905/648 919
• Műkőgyártásban jártas kőművest és segédmunkást felveszünk.
Tel.: 0905/436 253
• Prijmeme do zamestnania murárov a pomocných robotníkov so skúsenosťami vo výrobe umelého kameňa. Tel.: 0905/436 253
• Prijmeme bezpečnostných pracovníkov, preukaz OS. Tel.: 031/780 57 57,
0903/762 971
• Eladó családi ház Garamkövesden. Tel.: 752 34 74
• Eladó telek hétvégi háznak Garamkövesden a Kő alatt. Tel.: 752 34 74
• Bérbeadó 2-szobás lakás. Tel.: 0907/408 540
• Eladó egy 48 basszusos és egy 90 basszusos harmonika. Ár megegyezés szerint. Tel: 0905-845 256
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2006. július 27-28-29.

DUNA FEST 2006
ŠTÚROVSKÝ PIVNÝ FESTIVAL
PÁRKÁNYI SÖRFESZTIVÁL
a „komp” melletti parkolón

„Ha csütörtök, akkor Jazztergom”
IX. Jazztergom 2006
– a vokális zene jegyében –
Július 13. csütörtök
20.00 Beharangozó koncert
Step by Step – standard
Fortunes – hard bop

Párkány – Fő tér

Július 15. szombat
19.00 Jazztergom Nyitógála
Fesztivál színpad
Közreműködik: Budapest Jazz Orchestra – big band
Vendég: Balássy Betti – a Megasztár vokalistája
Július 20. csütörtök
20.00 Babos Project Special – world music Fesztivál színpad
Közreműködik: Babos Gyula – gitár, Hárs Viktor – bőgő, Szakcsi Lakatos Róbert – billentyűsök, Balogh László – dob, Veres Mónika – ének
Július 27. csütörtök
20.00 Révész Trió – latin jazz
22.00 Brezo Quartet – kamara jazz

Fesztivál színpad
Wilkinson Pub

27.7. Štvrtok – Csütörtök
17.00 TŰZKERÉK
18.10 CRAZY GRANAT
19.20 POLEMIC
21.00 RÓMEÓ VÉRZIK
22.30 SKA HECC
Retro party + karaoke
28.7. Piatok – Péntek
17.00 HATS OFF
18.30 CANNED HEAT R.B.
19.45 TAKÁTS TAMÁS DIRTY BLUES BAND
21.30 OSSIAN
23.00 TEQUILA
29.7. Sobota – Szombat
16.00 CALIFORNIA
17.00 ROCK-STONE
18.00 HOLLYWOOD ROSE
(Guns n´Roses tribute)
19.20 HEX
21.00 KORÁL
23.00 TRAPÉZ – GOOD-BYE BULI

Július 28. péntek
20.00 Charlie
Jazz hajó*
*
( indul: 20.00 -kor az Erzsébet-parktól)
Belépőjegy: 6.900.- Ft
Augusztus 3. csütörtök 1
18.00 Klasszikus és jazz-session
Zeneiskola
előadás és zenei bemutató, közreműködik a Zsolt Nándor Zeneiskola kamarazenei táborának növendékei és a
Jávori Soundmachine
19.00 Sound Gixer – jazz-funk
Fesztivál színpad
Birta Miklós és a Life Pictures – fusion
Augusztus 10. csütörtök
20.00 Nagy János Trió – avantgárd

Fesztivál színpad

Augusztus 17. csütörtök
20.00 Mama Quartet – jazz-rock

Fesztivál színpad

Augusztus 18. péntek
19.30 Jazztergom zárógála
Mindszenty tér
Lattmann Béla Quartet – mainstream
Vendég: Bontovics Kati
21.00 Szakcsi Lakatos Béla – szólózongora

2006. augusztus 11. (péntek)
KORMORÁN
koncert
Párkányban a „komp” melletti parkolón
Fellépnek továbbá:
CANNED HEAT RB
STEVE SALUTO BAND

2006. augusztus 25-én (péntek)
komolyzenei koncert a Dunaparton
a virtuóz
VARNUS XAVER
orgonahangversenye
A kivilágított esztergomi Bazilika csodálatos
panorámája alatt.

2006. június

Párkány és Vidéke
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Az önkormányzat hírei
Párkány város képviselőtestülete 2006. június 13-i ülésén:
– jóváhagyta a közterülethasználati adót
szabályozó rendeletét, melynek értelmében
közterület átmeneti használatáért – bemutató, kiállítás vagy prezentáció céljára – 100,Sk/m2/nap adó fizetendő.
– jóváhagyta a városi vízműtulajdon átruházását a Nyugat-szlovákiai Vízgazdálkodási
Vállalatra alaptőkeemelés formájában, azzal,
hogy annak értékesítése a város javára történő részvényjegyzéssel valósul meg.
– jóváhagyólag tudomásul vette a lakáskezelő vállalat szolgáltatási árjegyzékét.
– jóváhagyta a lakáskezelő vállalat szervezeti felépítésének változtatására tett javaslatot.
– jóváhagyta három Sobieski utcai építési
telek értékesítési jegyzékbe való besorolását
380,-Sk/m2 kikiáltási árral.
– jóváhagyta egy 1351 m2, ill. egy 785 m2
Sobieski utcai telek egyenes eladását az Oktatást és Kutatást Segítő Vállalkozásfejlesztési
Közhasznú Társaság számára. A társaság telkének szomszédságában található ingatlanokról van szó, amelyek egyesítésével lakópark
építésére szolgáló összefüggő terület jön létre.
– tudomásul vette a városközpont parkolási rendjének megváltoztatására tett javaslatot,
amelynek értelmében a Bem utca helyett az

Ady utca – Fő utca felőli – egy szakaszán lesznek kialakítva parkolóhelyek.
– tudomásul vette a városi tisztségviselők
vagyonbevallásáról szóló különbizottsági jelentést.
– a következő beruházások besorolását
hagyta jóvá a városi beruházási tervbe:
– az Ady utca Fő utca felőli (jobb oldali)
járdaszakaszának felújítása
– a Comenius utca vasútállomás felé eső
szakasza járdájának és közvilágításának felújítása
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a
városi kulturális, művelődési és sportalapból
az alábbi kérelmezők számára:
– DELPHINUS úszószakosztály – „24 órás
NON STOP úszás” – XI. Évfolyamának díjaira 3.000,-Sk
– DELPHINUS úszószakosztály „Párkányi
százasok” – XXVIII. évfolyamának díjaira
3.000,-Sk
– Szövetkezeti sori óvoda szülői tanácsa –
„Meseéjszaka” c. rendezvényére 4.000,-Sk
– Szlovák alapiskola szülői tanácsa – a
„Štúrovská paleta” c. projektre 8.500,-Sk
– Római-katolikus lelkészi hivatal – nyári
tábor szervezésére 8.000,-Sk
– Új Évszázad nyugdíjas klub – Anyák-napi
rendezvényére 6.000,-Sk
– Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola –

„Képzőművészeti műhelyszeminárium” költségeire 12.000,-Sk
– Szlovák alapiskola szülői tanácsa – „Iskolai sportnap” költségeire 15.000,-Sk
– Párkány és Vidéke Kulturális Társulás –
„VII. Kuckó Fesztivál” költségeire 15.000,Sk
– SPEKTRUM társulás – „Walt Dysney
nyara” c. rendezvényre 18.000,-Sk
– Gyermekeinként Iskolánkért Polgári Társulás – „Baráti iskolai találkozó” (CZ, PL)
költségeire 14.000,-Sk
– tudomásul vette az óvodák kihasználtságának elemzéséről szóló tájékoztató anyagot,
amely a 2003-2005 évek adatai alapján lett
kidolgozva. Az anyag a pénzügyi, ill. a kulturális és művelődési bizottság ajánlása alapján
lett kidolgozva. A jelentésből kitűnik, hogy
egyes óvodák nincsenek kapacitásukat tekintve kellően kihasználva, másrészt az egy gyerekre számított költségek esetenként jelentős
eltéréseket mutatnak. A problémával az önkormányzat költségvetési vonatkozásban is
foglalkozni fog.
– jóváhagyta a Vadas Kft. igazgatója bérének 41.360,-Sk-ról 43.010,– Sk-ra, azaz 4%val való emelését, továbbá annak 2005. évi
jutalmát, amelyet egy havi bérének megfelelő
összegben határozott meg. Ezt a határozatot
a polgármester megvétózta.

Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13. júna 2006:
– schválilo novelizáciu nariadenia mesta o
podmienkach určovania a vyberanie dane za
užívanie verejného priestranstva, s tým, že
určilo sadzbu dane (100,-Sk/m2/deň) za prechodné užívanie za účelom prezentácie, výstavy a podobne.
-súhlasilo s vložením vodohospodárskeho
majetku mesta do majetku Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ako nepeňažný
vklad – formou zvýšenia základného imania
– upísaním nových akcií pre mesto.
– súhlasne zobralo na vedomie cenník
spoplatnenia výkonu služieb bytového podniku.
– schválilo návrh na novú organizačnú
štruktúru bytového podniku.
– schválilo zaradenie troch pozemkov pre
výstavbu rodinného domu na Sobieskeho
ulici do zoznamu majetku určeného na predaj – s výkričnou cenou 380,-Sk/m2.
– schválilo priamy odpredaj pozemkov na
Sobieskeho ulici o výmere 1351 m2, resp. o
výmere 785 m2 pre spoločnosť Oktatást és
Kutatást Segítő Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Társaság. Jedná sa o pozemky susediace s vlastníctvom spoločnosti, spojením
ktorých vzniká priestor pre výstavbu obytného súboru.
– zobralo na vedomie zmenu parkovacieho poriadku mesta. V zmysle toho namiesto
ul. J. Bema sa vytvorí parkovisko na Adyho

ulici (od Hlavnej po ul. Pri cintoríne).
– zobralo na vedomie správu osobitnej komisie vo veci majetkového priznania funkcionárov mesta.
– schválilo zaradenie nasledovných akcií
do zoznamu investičných akcií mesta:
a) Rekonštrukcia pravej strany chodníka
na Adyho ul. (úsek od Bocskaiho po MŠ na
Adyho ul.)
b) Rekonštrukcia verejného osvetlenia a
chodníka na Komenského ul. (úsek od predajne Hencz až po firmu BOKK-net s.r.o.
-schválilo pridelenie finančného príspevku
z fondu kultúry, vzdelávania a športu pre
nasledovných žiadateľov:
– Plavecký oddiel DELPHINUS – na ceny
„NON STOP plávanie 24 hodín” – XI. ročník 3.000,-Sk
– Plavecký oddiel DELPHINUS – na ceny
súťaže „Štúrovské stovky” – XXVIII. ročník
3.000,-Sk
– Rodičovská rada pri MŠ Družstevný rad
– na projekt „Nočná škôlka – rozprávková
noc” 4.000,-Sk
– Rodičovské združenie pri Základnej škole, Adyho 6 – na projekt „Štúrovská paleta”
8.500,-Sk
– Rímsko-katolická cirkev, farnosť Štúrovo – na projekt „Letný prímestský tábor
2006” 8.000,-Sk
– Klub dôchodcov Nového Storočia – na
podujatie „Dňa matiek” 6.000,-Sk
– Rodičovské združenie pri ZUŠ Ferenca

Liszta – na projekt „Tvorivé dielne a výtvarný seminár” 12.000,-Sk
– Rodičovské združenie pri Základnej škole, Adyho 6 – na „Športový deň školy”
15.000,-Sk
– Kultúrne združenie Štúrovo a okolie – na
projekt „VII. Kuckó Fesztivál” 15.000,-Sk
– Záujmové zduženie SPEKTRUM – na
projekt „Centrácke leto s Walt Dysney”
18.000,-Sk
– Občianske združenie „Pre naše deti, pre
našu školu” pri ZŠ Endre Adyho – na „Družobné školské stretnutie” (CZ, PL) 14.000,Sk
– zobralo na vedomie informatívny materiál o analýze využitia materských škôl mesta, vypracovaný za obdobie rokov 20032005, na základe požiadavky komisie financií, plánovania a rozpočtu, resp. komisie kultúry, vzdelávania a športu. Z materiálu je
zrejmá, že jednak niektoré MŠ kapacitne nie
sú dostatočne využité, jednak v nákladoch
na jedno dieťa sú značné rozdiely. S problematikou sa samospráva bude zaoberať aj v
ohľade rozpočtu.
– schválilo úpravu platu konateľa Vadaš
s.r.o. s platnosťou od 1.7.2006, zvýšením o
4%, t.j. z 41.360,-Sk na 43.010,- Sk hrubého mesačne, ďalej ročnú odmenu konateľa
za rok 2005 vo výške jednomesačného platu, tj. 41.360,- Sk hrubého. Výkon tohoto
uznesenia primátor mesta pozastavil tak, že
nepodpísal v zákonnej lehote.
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Danubius
Od utorka do piatku začiatok predstavení: 18.00 detské predstavenie, 20.00 večerný film, 22.00 nočné predstavenie
Sobota je voľný deň. V nedeľu a pondelok len od 20.00 hodiny!!!

Júl 2006 Július
6-7.

Jak se krotí krokodíly – detské predstavenie
Obchodník so smrťou (Nicolas Cage, Jared Leto, Bridget
Moynahan, Ethan Hawke)
Doom (Karl Urban, Dwayne)
Univerzálna upratovačka (Rowan Atkinson, Kristin Scott
Thomas, Patrick Swayze)
Za plotom – detské predstavenie
Hranice života (Ewan McGregor, Naomi Watts)
3:15 Zomrieš! (Ryan Reynolds , Melissa George)
Karcoolka – detské predstavenie
Rafťáci (Vojtěch Kotek ,Jiří Mádl )
Underwold: Revolutions (Kate Beckinsale, Scott Speedman,
Shane Brolly)
Da Vinciho kód (Tom Hanks, Audrey Tatou)
Divočina – detské predstavenie
Spojenec (Denzel Washington, Jodie Foster, Clive Owen)
Nezvratný osud 3 (Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Harris Allan)
Doba ľadová 2 – detské predstavenie
Ružový panter (Steve Martin, Jean Reno)
Hostel (Jay Hernandez, Derek Richardson, Barbara Nedeljakova)
Základný inštinkt 2 (Sharon Stone)
Za plotom – detské predstavenie
Firewal (Harrison Fosd, Jimmy Bennett, Paul Bettany)
Satan prichádza (Julia Stiles, Liev Schreiber, Mia Farrow)
Zathura: Vesmírne dobrodružstvo – detské predstavenie
Prime (Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan Greenberg)
SAW II (Donnie Wahlberg, Glenn Plummer, Tim Burd, Tobin Bell)
Mission impossible 3 (Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman,
Ving Rhames)

9-10.
11-12.

13-14.

16-17.
18-19.

20-21.

23-24.
25-26.

27-28.

30-31.

August 2006 Augusztus
1-2.

3-4.

6-7.
8-9.
10-11.

13-14.
15-16.
17-18.

20-21.
22-23.

24-25.

27-28.
29-30.

31-01.

Udatné kuriatko – detské predstavenie
Sexy pistols (Salma Hayek Penelope Cruz )
Temná voda (Jennifer Connolly, Tim Roth)
Divočina – detské predstavenie
Scarie movie 4 (Anna Farris)
Scarie movie 4 – aj od 22.00 h.!
Gejša (Zhang Ziyi, Ken Watanabe)
Doba ľadová 2 – detské predstavenie
Da Vinciho kód (Tom Hanks, Audrey Tatou)
Valiant – detské predstavenie
Môj otec pes (Tim Allen , Robert Downey Jr., Danny Glover|
Hmla (Tom Welling, Maggie Grace, Selma Blair)
Libertin (Johnny Depp, Richard Coyle, Rupert Friend)
Za plotom – detské predstavenie
Poseidon (Josh Lucas, Richard Dreyfuss, Kurt Russel)
Karcoolka – detské predstavenie.
Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda (Bow Wow, Lucas Black)
V moci diabla (Laura Linnay, Tom Wilkinson)
Hľadá sa mŕtvola
Jak se krotí krokodíly – detské predstavenie
Hra osudu (Scarlett Johansson, Emily Mortimer, Jonathan RhysMayers)
Satan prichádza (Julia Stiles, Liev Schreiber, Mia Farrow)
Zathura : Vesmírne dobrodružstvo – detské predstavenie
Piráti Karibiku 2 (Johny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley,
Keith Richards )
Antarktika (Paul Walker, Jason Biggs)
Madagaskar – detské predstavenie
Tristan a Izolda (James Franco, Sophia Myles, Rufus Sewell)
Krajina mŕtvych (Simon Baker, Dennis Hopper)
Garfield – detské predstavenie
Lemra lemravá (Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker)
16 blokov (Bruce Willis)

és Vidéke
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Szeretettel köszöntjük 90.
születésnapján Gulyás Vilmát.
Erőt, egészséget kíván neki
férje, lánya, két fia, négy
unokája, egy dédunokája.

Rozličný tovar – Martin Németh
vo dvore Agrovarie

Minden 150.- koronáig!
Všetko do 150.- Sk!

2006. június

Párkány és Vidéke

Megtört szívvel mondunk köszönetet kedves rokonainknak,
barátainknak, ismerőseinknek,
akik 2006. június 13-án elkísérték utolsó útjára a párkányi új
temetőben szeretett halottunkat
GYETVEN BÉLÁT
Köszönjük a sok szép koszorút, a virágokat, a részvét szavait,
melyekkel enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat.
Emlékét őrzi gyászoló családja

K Tebe prichádzame v pokornom tichu,
sem v prístav pokoja, kde je len šum vzdychu.
V hrobe nám, Ty drahý, tu tíško spíš,
Nemôžeš prekonať hrobovú skrýš.
Nemôžeš pretrhnúť plášťový rov,
už nikdy sa nevrátiš z pokoja snov.
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Ďakujeme všetkým priateľom, spolupracovníkom a známym, ktorí dňa 13. júna 2006
odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého zosnulého
VOJTECHA GYETVENA
a s úprimným súcitom sa podielali na našej
hlbokej bolesti.
Smútiaca rodina

S uboleným srdcom ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí
dňa 11. mája 2006 odprevadili na poslednej ceste nášho
nezabudnuteľného
JÚLIUSA PATÁKA
Neúprosná smrť ho nečakane vytrhla z našich milujúcich náručí
v 76. roku života. Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina: manželka Alžbeta, syn Jaroslav s rodinou
a brat Milan s rodinou

Megtört szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, munkatársnak és lakótársnak, a falubelieknek és mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára
a nánai temetőbe
MEIDLIK GYÖRGYÖT

Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 23. 5. 2006 odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného
manžela, otca, brata, švagra a starého otca,
ING. TIBORA HORVÁTHA
a prispeli tak k dôstojnej rozlúčke s ním.
Svojim úprimným spolucítením tak
pomohli zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

és részvétükkel, koszorúikkal, vigasztaló
szavaikkal próbálták enyhíteni mély fáj-

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindenkinek,

dalmunkat.

aki 2006. július 27-én elkisérte utolsó útjára drága halottunkat

A gyászoló család

FÜZÉK ETELT
Menye és unokája

Mindig itt vagy velem, mégis oly távol. Csak én tudom igazán, mennyire hiányzol.
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk
2006. június 13-án, halálának második
évfordulóján a drága jó férjre
HENCZ BÉLÁRA
Emlékét örökké őrző felesége, fia, menye,
unokái és a kis dédunokája

„Oly szomorú mindig csak egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, aki nem jön többé,
valakit szeretni örökkön-örökké.”
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk
2006. június 2-án, halálának
ötödik évfordulóján
PUFA JÁNOSRA
akit a halál búcsúszó nélkül
ragadott el közülünk.
Emlékét őrző felesége Edit, lánya,
veje és rokonsága

S hlbokou bolesťou v srdci si 13. 6. 2006 pripomíname
druhé výročie úmrtia nášho milovaného manžela
VOJTECHA HENCZA
Spomienku navždy zachovajú
manželka, syn s manželkou, vnúčatá a malé pravnúča

„Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať
a láskou na Teba spomínať.”
S bolesťou v srdci si 5. júla 2006 pripomíname prvé výročie úmrtia nášho milovaného
JÁNA RUSŇÁKA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina
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Fehér ló fogadó
Muzslán a 128. szám alatt (Fő út)

Hostinec u Bieleho koňa
v Mužli 128. (Hlavná cesta)
Finom ételek, italok, gyümölcs- és fagylaltpoharak.
Látogasson el hozzánk, kellemes környezetben várjuk!

Chutné jedlá, nápoje, ovocné
a zmrzlinové poháre.
Navštívte nás, čakáme Vás v príjemnom
prostredí.
Keresünk esztergomi munkahelyre betanított munkásokat üzemi berendezések tisztítására és karbantartására,
3 műszakos munkarendbe. Könnyűgépkezelői végzettséggel előnyben. Utazás biztosított. Tel.: 06-30/217
72 90, minden hétköznap: 09-15 óra között.
Keresünk esztergomi munkahelyre hétvégi munkásokat
betanított munkára, üzemi berendezések tisztítására és
karbantartására. Utazás biztosított. Tel.: 06-30/ 217
72 90, minden hétköznap: 09-15 óra között.

FOTO

Slovenská poisťovňa
Agentúrna kancelária – Csenger Árpád
Svätého Štefana 1, Štúrovo

Vaša dovolenka
s našim cestovným
poistením!
Az Ön szabadsága
a mi utasbiztosí tásunkkal!
Tel: 036/7511 220, 0903/238 219
E-mail: arpad.csenger@allianzsp.sk

Eladó büfé bérleti joga a strandfürdőben – teljes berendezéssel.
Tel: 0905/150 766.

FLIPP FOTO

Express

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

CESTOVNÁ AGENTÚRA – UTAZÁSI IRODA

Nyári akció!

GRÉCKO, letecky, bez stravy, 5 999,TUNISKO, letecky, polpenzia, 7 990,CHORVÁTSKO, bus, polpenzia, 8 800,EGYPT, letecky, polpenzia, 9 190,TURECKO, letecky, polpenzia, 11 990,-

Minden első előhívás után 1 db
200/36 AGFA film INGYEN!
Gyorsan, olcsón, jó minőségben!

Ponúkame: letenky do celého sveta za skvelé ceny,
vstupenky na koncerty, poistenie UNION.

Akció!
Digitális fényképek kidolgozása
9x13
100 db felett

GÖRÖGORSZÁG, repülő, önellátás, 5 999,TUNÉZIA, repülő, félpanzió, 7 990,HORVÁTORSZÁG, busz, félpanzió, 8 800,EGYIPTOM, repülő, félpanzió, 9 190,TÖRÖKORSZÁG repülő, félpanzió, 11 990,-

3,90 Sk
2,90 Sk

DOVOLENKA AJ NA SPLÁTKY!
NYARALÁS RÉSZLETRE IS!
Cestovná agentúra BOOMERANG, Hasičská 4, Štúrovo
(oproti autobusovej stanici)
Tel: 036/7524198, 0907 415234,
boomerang@slovanet.sk,
www.ckboomerang.sk

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

ÚJ!

4-kamrás profilok 10% árengedménnyel

okien zdarma

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

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

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

TWISTER
Hlavná 50, Štúrovo, Fő utca 50, Párkány
Tel/Fax: 00-36-7523143, 0911-880 858, 0908-759 854

Rybárske, chovateľské a umelecko-remeselnícke potreby
Horgász, kisállattenyésztő és kreatív-kézműves kellékek
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 • bezúhonnosť, 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

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

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

Q U I C K

NON STOP
66
1
759
8
090

TAXI

Személyszállítás mikrobusszal is – 8 főig
Repterek akciós áron!
Letiská za akciové ceny!
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NADŠTANDARDNÉ
PLASTOVÉ A DREVENÉ EUROOKNÁ
– SCHÜCO (5 komorový systém)
– kompletný servis (montáž, demontáž, murárske práce
a odvoz starých okien)
– parapety
– sklo k-1,1 + Argon
– žalúzie, rolety, siete proti hmyzu
– garážové brány (HÖRMANN)
– vstavané skrine s posuvnými dverami na mieru

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

Poľské okná neopravujeme!

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

Z našej ponuky:
Garzonka v Štúrove – 580 000Sk
Garzonka po prestavbe v Štúrove
- 685 000Sk
3-izbový byt v Štúrove – 1 300 000 Sk
RD Gbelce – 995 000 Sk
RD Štúrovo – 3 150 000 Sk
RD Mužla – 650 000 Sk
RD Kamenica nad Hronom – 500 000 Sk
RD Chľaba – cena dohodou
RD Belá – 1 200 000 Sk

RD Nána – 500 000 Sk
RD Nána – 900 000 Sk
RD Bajtava – 700 000 Sk
Stavebný pozemok so základmi domu –
70 000 Sk
Nájom: v RD – izba, kuchyňa, kúpeľňa,
WC za 5000 Sk
1 izba pre 1 osobu za 2500 Sk
Hľadáme na predaj pôdu,
pozemky v Belej.

További kínálatunk a www.ksreality.sk honlapon

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

VAŠA NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA!

aj na maďarské pracovné zmluvy

0907 244 942
0905 826 702
0905 307 931
Hľadáme spolupracovníkov

www.profireal.sk

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.

– plastový riad na Vaše gulášové a grilovacie záhradné akcie
za najlepšie ceny v meste
– 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)
– detské plienky, dámske vložky
Diskontné ceny!
Firmám a organizáciám možný vývoz zdarma!

AZ ÖNÖK ÚJONNAN NYÍLT BOLTJA!
– műanyag edények az Önök grill- és gulyáspartiára
a város legjobb árain
– 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)
– pelenkák, tisztasági betétek
Diszkont árak!
Cégeknek árukiszállítás megegyezés alapján

2006. június
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425
WHIRLPOOL ARC 5752
5 éves jótállással – 5-ročná garancia

LG GC 279 SV

-

13.990.

-

10.990.

Splátky bez úrokov!
Részletvásárlás kamatmentesen!

0%

Príklad: Pri cene tovaru 13.990.- Sk, priamej platbe 1399.- Sk a poplatku vo
výške 700.- Sk budete splácať 9 mesiacov po 1399.- Sk a RPMN bude 7,48%
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COCHER

ELEKTRO

Újdonság! – Novinka!

SIEMENS
AF 51
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AGROMIX – Š & Š
Komenského 4, Štúrovo
www.agromix-sas.sk
Nálunk a minőség számít, nem a mennyiség!
U nás je kvalita dôležitejšia, ako množstvo!
Otváracia doba:
Nyitvatartás:
Pondelok-Piatok: 8.00-16.00
Hétfő– Péntek: 8.00-16.00
Sobota:
8.00-12.00
Szombat:
8.00-12.00

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

SMS + MMS +
GPRS
Magyar menü!

Részletre is! – Aj na splátky!
Hlavná 19, tel.: 036/7511 191

Fagyasztott csirkefej,-láb,-mell 1 kg
10,Mancs Szalámi 1 kg
29,50
Boomer gran. 10 kg
189,Dogex Fit 10 kg
299,Dogex Štandard 10 kg
249,Brasa Adult 15 kg
515,Eminent Adult 15 kg
489,Purina Dog Chow Adult 15 kg (+etetőtál/miska gratis) 883,Acana Puppy 15 kg
1288,Canutra Puppy 18 kg
999,Brasa Triomix 1 kg
62,Kitekat gran.1 kg (+kapsička Kitekat-tasak 100gr gratis!) 69,-

NOVINKA! – ÚJDONSÁG!
Etetőanyag horgászoknak! Vnadiaca zmes pre rybárov!
Topmix medový(mézes) 2,5 kg 110,-

Na území bývalého Mliekospol-u – A volt tejgyár udvarában

Tel: 0915/038456, agromix @post.sk

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

 meď
 hliník
 nerez
 oceľový šrot
 mosadz
 bronz

bu Po
rzo dľ
vý a
ch
cie
n

Vykupujeme:

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

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

