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ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU ČALÚNENIE DVERÍ ŽALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne

látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY,
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MAĽOVANIE bytov, natieranie okien a dverí
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150 éves az Esztergomi Bazilika

Az alábbi írást 75 évvel ezelőtt Sinka Ferenc Pál, az Esz-
tergomi Régészeti és Történelmi Társulat igazgatója írta. A
jeles évfordulón ebből közlünk részleteket. 

Az ünnepi felszentelésen itt volt maga a király is, itt voltak
a főhercegek, főpapok, főurak és az ország jelesei közül igen
sokan, hogy a nap jelentőségét és fényét emeljék. Magyar
Sion hegye a szerencsétlen mohácsi vész után még sokáig da-
colt a félholddal, az csak 1543. év aug. 10-én került Szol-
imán török szultán uralma alá.

A még Szent István király által épített, de az évszázadok fo-
lyamán több ízben kibővített és megújított Szent Adalbert-
bazilika a törökök ezen ostroma alatt erősen megrongáló-
dott; teljesen azon vár-ostromok alatt pusztult el, amikor
1595-ben Mátyás főherceg azt a törököktől visszavette,
1605-ben pedig újból török kézbe jutott. Épségben csupán a
bazilikához épített Bakács-kápolna maradt. Az esztergomi ér-
sek és káptalan a törökvész elől Nagyszombatba tették át
székhelyüket. Csak 1683. év október 25-én került újból az
esztergomi vár a keresztények birtokába. Ez időtől az érsekek
folyton arra törekedtek, hogy székhelyüket Esztergomba
hozzák vissza. Gróf Esterházy Imre érsek sürgetésére az or-
szágos rendek meghozták az 1723. évi 55. törvénycikket,
amely az esztergomi érsekségnek és káptalannak eredeti he-
lyére való visszahelyezését mondja ki. Gróf Barkóczy Ferenc
hercegprímás azonban, aki 1761. év május 3-án történt kine-
veztetésével a székhelynek Esztergomba való visszahelyezését
vállalta, a várat Mária Terézia királynőtől visszakapta.

Barkóczy hercegprímás komolyan látott a feladatához. Ő hi-
daltatta át az úgynevezett „Sötétkaput” és csináltatta a várból
levezető utat Szentgyörgymező felé. Korai halála akasztotta
meg a további munkálatokat.

A következő század elején Rudnay Sándor hercegprímás-
nak volt a Gondviseléstől fenntartva, hogy az érseki széket és
káptalant 1820-ban, 277 évi távollét után, az eredeti helyé-
re, Esztergomba visszahozza és a főszékesegyház építéséhez
hozzáfogjon. Rudnay Sándor az erdélyi püspöki székből lett
1819-ben prímássá kinevezve. Székhelyét Esztergomba
1820. május 16-án helyezte át Nagyszombatból. Elkészíttet-
te az új székesegyház tervrajzait. Az eredeti tervek szerint az
egész vár monumentális épületekkel lett volna beépítve. A
bazilikát a dunai oldalon jobbról és balról kétemeletes impo-
záns épületek karolták volna át, akárcsak a Vatikánban a
Szent Péter-templomot. Egyik fele a hercegprímás lakhelyé-
ül, a másik a papnevelés céljára szolgált volna. A káptalani
házak is Szentgyörgymező felé félkör alakban kiépítve 22 ka-
nonok számára szolgáltak volna lakhelyül. Az eredeti terve-
ket Khünel Pál bécsi műépítész készítette, azok keresztülvi-
telét azonban rokonára, Packh János építőmesterre bízta. A
bazilika megkezdett építkezése annyira haladt, hogy 1822. év
Szent Adalbert napján az alapkövet is letehették. Ez alkalom-

mal az ünnepi beszédet Kopácsy József székesfehérvári püs-
pök mondotta. Rudnay prímás 1831. év szeptember 13-án
halt meg. Életében, természetesen, nem remélhette, hogy a
kupolás bazilikát felépülve is láthassa. Elhatározta tehát,
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hogy hasonló formájú kisebb templomot építtet. Így épült fel
Esztergom akkori külvárosában a Szent Anna-templom, me-
lyet a nép ma is „kerek-templom”-nak nevez. Ő fejezte be az
alagút építését, és ő festtette a bazilikában lévő, Szent István
keresztelését ábrázoló képet, amely az egri származású Hesz
Mihály festőművész ecsetje alól került ki. Rudnay Sándor bí-
bornok-hercegprímás halála után az érseki szék hét évig üre-
sedésben volt. A bazilika építése azonban tovább folyt.

Kopácsy József hercegprímást 1839-ben a veszprémi püs-
pöki székből nevezték ki az esztergomi érsekségbe. A nagyja-
vadalmú püspökségnek még három éven át húzta a jövedel-
mét a bazilika építéséhez. A nagyműveltségű főpap hozzájá-
rulásával a főszékesegyház eredeti építési tervén lényeges vál-
tozások történtek. Packh János ugyanis meghalt, és a tovább-
építéssel Hild József pesti építész bízatott meg, aki a Buda-
pest-lipótvárosi bazilikát is tervezte. Ez a régi tervtől
eltérőleg a bazilikának a mai erősebb formáját adta meg. A
kupola alá erős falíveket építettek, ezeken húzták fel a nagy
ablakokkal ellátott oszlopos falakat, amelyek fölé a vörösréz-
zel fedett vasvázas kupola került. Ezzel a munkával annyira
előrehaladtak, hogy 1845-ben már a Szentkeresztet is felte-
hették a templomra. Majd hozzáfogtak a templombelső dí-
szítő munkáihoz is. A szentély freskóit Maralt Lajos festette.
A Szűz Mária mennybemenetelét ábrázoló, Tizián-utánzatú
főoltárképet a velencei származású Angelo Grigoletti Mihály
festette 1000 darab Napoleon-aranyért. Kopácsy József bí-
bornok-hercegprímás alatt a templom falai teljesen elkészül-
tek, a két melléktorony is az óra magasságáig épült fel. A Du-
na felőli oldalon a párkányzat fölé öt hatalmas szobrot he-
lyeztetett. Ő alkalmazta a feliratot is: „Quae sursum sunt
quaerite” (A fönnlévőket keressétek). Kopácsy prímás 1847.
szeptember 18-án halt meg.

Harmadik építője a templomnak Scitovszky János herceg-
prímás volt, aki 1849-ben a pécsi püspöki székből nevezte-
tett ki esztergomi érsekké. A püspökség jövedelmét két éven
át ő is megkapta a bazilika építéséhez. Érseki székét 1850.
Vízkereszt napján foglalta el. Ez időtől egyre azon volt, hogy
a székesegyház teljesen felépüljön és az minél előbb rendelte-
tésének adassék át. Bonani Péter szobrász keze alól elkészült
a karrarai márványból faragott főoltár és föléje elhelyezték a
már kész főoltárképet. Majd elkészültek az érseki trónus és
dúsfaragású kanonoki székek, a kóruson pedig Moser 64 vál-
tozatú orgonája. A külső munkáknál az északi oldaltorony
egészen elkészült, benne elhelyezték a 105 és 24 mázsás ha-
rangokat; a másik oldaltorony is félig épült fel. Nagy erővel
folyt a várba vezető utak és kocsifeljáró csinálása is. Ennek az
elején felállították a pálos-rend alapítója, Boldog Özséb
(1250) és a kassai vértanú Kőrösi Márk (1619) volt esztergo-
mi kanonokok szobrait. Az út felső részén lévő Szent István
és Szent László királyok szobrai régebben a Mária Terézia ál-

tal épített Szent István-temp-
lom oromzatán állottak. On-
nan való az alagút innenső
bejárata fölött látható kétfejű
sas is, amin már többször
megbotránkoztak. Az összes
munkálatokkal 1856-ban már
annyira voltak, hogy a bazili-
ka felszentelésére is lehetett
gondolni. Scitovszky herceg-
prímás, I. Ferenc József csá-
szár és király előzetes hozzá-
járulásával, 1856. év augusz-
tus 31-ére (Pünkösd utáni 16. vasárnap) tűzte ki a templom
felszentelését. Az ünnepélyhez hivatalosak voltak az ország, a
vármegyék és városok összes dignitáriusai és a szerzetesren-
dekkel az egész papság is, akik mindenünnen nagy számmal
érkeztek meg. A jelenvoltak közül néhány ismertebb nevet
felemlítünk.

Itt voltak Ő császári és apostoli királyi felsége, I. Ferenc Jó-
zsef „legkegyelmesebb fejedelmünk”-ön kívül Albrecht fő-
herceg, Magyarország akkori főkormányzója és parancsnok-
ló tábornoka, valamint az uralkodó család tagjai közül Kár-
oly Ferdinánd, Vilmos, Ernő és Miksa (estei) főhercegek.

Az egyházi rendből: Rauscher József bécsi bíbornok-her-
cegérsek, Haulik György zágrábi bíbornok-érsek,
Baranieczky Lukács lembergi, Prziluszky Leopold poseni és
gnezeni, Trevisanato Alajos udinei, Bartakovics Béla egri,
Kunszt József kalocsai érsekek, Schafgotsche Ernő gróf
brünni, Erdélyi Vazul nagyváradi g. e., Ranolder János
veszprémi, Strossmayer György diakovári, Kollárcsik István
rozsnyói, Zábojszky László szepesi, Roskoványi Ágoston vá-
ci, Moyses István besztercebányai, Csajághy Sándor csanádi,
Farkas Imre fejérvári, Hajnald Lajos erdélyi, Fábry Ignác kas-
sai, Girk György pécsi, Szenczy Ferenc szombathelyi és
Dobru Sándor lugasi g. e. püspökök, Rimely Mihály
szentbenedek-rendi pannon-hegyi főapát és Répássy József, a
premontrei rend jászói prépostja stb. A katonai rendből is-
mertebb nevek: herceg Windisgrätz Alfréd cs. és kir, tábor-
nagy, az itt állomásozó Bianchi-ezred tisztjei, ezeken kívül
sok tábornok és főtiszt. A cs. kir. hivatalnokok közül: Boul-
Schauenstein Károly gróf, a császári ház és külügyek minisz-
tere, Bach Sándor báró, belügyminiszter, Toggenburg
György lovag, kereskedelmi miniszter, Zichy Ferenc gróf,
birod. tanácsos, Jagasics Sándor helytartósági tanácsos és
esztergomi megyefőnök, Mattyasovszky Sándor cs. kir. szol-
gabíró, Fischer Sándor megyei biztos, dr. Schwarczl József
megyei főorvos, Majláth Sándor megyei törvényszéki elnök,
és a többi. A főnemesek és egyéb notabilitások közül : Bat-
thyányi Fülöp herceg, Pálffy Antal herceg, Cziráky János
gróf, Apponyi György gróf, belső titkos tanácsosok és kama-
rások, Esterházy Miklós gróf, cs. kir. kamarás, dr. Liszt Fe-
renc, Hild építész, Bonnani Péter szobrász, Meixner János
szobrász, Mózer orgonaépítész, Irinyi József, Brassai Sámuel,
Vachot Imre, stb. A pesti cs. kir. magyar egyetemről:
Wenczel Gusztáv és több más tanár. A városok részéről:
Seyler lovag Bécs város főpolgármestere, Konrád Gusztáv
Pest város főpolgármestere, Pletka budai polgármester és
más városok polgármesterei.

Augusztus 31-ére már az egész város fellobogózva és feldí-
szítve várta a királyt és a többi vendégeket. Különösen tetsze-
tős volt a várba vezető út díszítése, amely mindkét felől
lombfüzérekkel összekötött póznákkal volt szegélyezve, raj-
tuk a monarchia valamennyi tartományának különböző zász-
lóival és címereivel díszítve. Három diadalív is volt. Egy a ki-
rály fogadására a vízivárosi templom sekrestyéje irányában,
bőven dekorálva fekete-sárga színekkel. Másik a várba ka-
nyarodó út alján; rajta Szent István király volt látható, amint
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országát a Szűzanyának felajánlja. Harmadik a bazilikába ve-
zető út elején, a Magyarok Nagyasszonya képével. Dúsan dí-
szítve volt a bazilika frontja is, rajta Rudnay, Kopácsy és
Scitovszky hercegprímások képeivel, alattuk a felírás: Domi-
ne dilexi decorem domus Tuae et locum habitationis gloriae
Tuae. 

A szertartásos ünnepély már a felszentelés előtt való napon
megkezdődött a várban.

Este fél 7 óra táján megszólaltak az ágyúk a várfokán és je-
lezték a királyt hozó hajó közeledését. Erre a hercegprímás,
Albrecht és Ernő főhercegek és az esztergomi megyefőnök le-
mentek a hajóállomáshoz a fejedelem fogadására. Ő Felsége
a király a szigeti hajóállomástól harangok zúgása, ágyúk dör-
gése, zene hangjai és temérdek nép örömrivalgása között vo-
nult be a városba, ahol az első diadalkapunál Takács István
polgármester üdvözölte őt a város közönsége nevében. A
templom és palota előtti tér is tömve volt a sokasággal. A
díszhintóból kiszálló magas vendégét a palota bejáratánál üd-
vözölte a hercegprímás, mire a király honi nyelven válaszolt,
ami nagy lelkesedést keltett a hallgatóságban.

Végre is elérkezett a bazilika felszentelésének nagy napja.
Már hajnali 4 órakor megszólalt a várbeli ,,Ave Maria” nagy
harang, dörögtek az ágyúk, jelezvén a rendkívüli ünnep vir-
radtát. Héttől nyolc óráig a város összes templomainak ha-
rangjai szóltak, majd plébánosaik vezetése alatt processiók
vonultak fel a kir. városi, vízivárosi, szentgyörgymezői és
párkányi templomokból a főszékesegyházhoz, ahol akkor
már a hivők óriási tömege helyezkedett el az ország minden
részéből, főképp azonban a közeli vármegyékből.

Reggel pontban nyolc órakor elindult Scitovszky János bí-
bornok hercegprímás a palotájából. Magyarország első fő-
papja szép, derült időben, harangzúgás és ágyúk döreje mel-
lett érkezett a főszékesegyházhoz. A bíbornok ezután meg-
kezdte a felszentelési szertartást. A templomot kíséretévvel
háromszor körüljárták és szenteltvízzel hintették meg. Majd
a főkaput a kereszt jelével háromszor megkopogtatták, amely
az „Aperite” felhívásra megnyílt és a templomba mindnyájan
bevonultak.

Amikor a felszentelési szertartás során az oltárokon már az
ereklyék helyeit is előkészítették, az összes jelenvoltak az
ereklyekápolnához vonultak. S ekkor egy nagyszerűségében
páratlan és rendkívüliségében is ritka látványosság követke-
zett. Papság és vendégek festői menetbe formálódtak. A me-
net a Duna felé haladva megkerülte a templomot, majd a, fő-
bejáratnál megállapodtak és várták Ő Felsége megérkezését.
A főszékesegyház terét ekkor már a felállított katonaság és
beláthatatlan tömeg teljesen betöltötte. A rendet kétfejű sas-
sal ellátott ércsisakos zsandárok és császári katonák tartották
fenn.

Tíz órakor harsány trombitaszó jelezte az ágyúk dörgései kö-
zött érkező király közeledését. Az előtte nyargaló prímási és
megyei huszárok bandériuma után hat pompás lóval vont ud-
vari hintóban ült a király. Ő Felsége az udvari hintóból kiszáll-
ván, az őt váró egyháznagyok előtt állt meg, ahol Scitovszky
hercegprímás üdvözölte, megadván „az Istennek, mi az Istené,

és a császárnak, ami a császáré.” E beszéd elhangzása után az
egész menet, amelyben most már a király és a főhercegek is
részt vettek, bevonult a templomba. A szentélyben a király, a
főhercegek és a hercegprímás aláírták az oltár felszentelését
tanutisító okmányt. Azután folytatták a szertartást, mely alatt a
király az érseki trónuson ült. Majd megkezdődött a pontifikális
nagymise. A kóruson a nagy zeneszerző, Liszt Ferenc maga ve-
zényelte az ezen alkalomra írt hatalmas ,,Esztergomi miséjét”.
Ezután a „Te Deum” következett. Egyidejűleg a templomon kí-
vül lévő hívek sokaságához intéztek beszédeket: magyarul
Barinyay József vágújhelyi prépost, németül Miskolczy Márton
vízivárosi, szlovákul pedig Blásy József galgóci esperes-plébá-
nosok. Mindezek végeztével a király és a többi magas vendégek
a prímási palotába hajtattak. A templomszentelési egyházi szer-
tartások reggel 8 órától délután fél 3 óráig tartottak.

Az egyházi ünnepségeket nagy áldomás követte. Hat helyen
volt terítve. A bíbornok hercegprímás a palotájában a királyt,
főhercegeket, bíbornokokat, érsekeket, püspököket és birodal-
mi minisztereket látta vendégül. A szemináriumban négy te-
remben lakomáztak. Legtöbben a Fürdő vendéglőben voltak,
mindenütt vidám hangulatban éltetvén a királyt. De nemcsak
az urak mulattak. A jóságos hercegprímásnak gondja volt rá,
hogy a nép is kivegye részét az örömünnepből.
Szentgyörgymezőn, a szőlők alatti mezőségen nagy népmulat-
ság volt, amelyet Ő Felsége a király és a főhercegek is megnéz-
tek. Volt lóverseny díjazással, táncmulatság, ökörsütés egész-
ben, három helyen pedig óriási hordókban ötven akó bor csap-
ra ütve; aztán 6000 drb emlékpénzt is szórtak szét a nép között.
A király nagyon jól érezte magát hűséges magyarjai körében.
Csaknem egy óra hosszáig időzött a népünnepélyen. Este az
egész város nagyszerűen ki volt világítva. Legszebben a bazilika
volt megvilágítva, amit Stuver bécsi tűzijátékos végzett. A hatal-
mas épület bengáli fényben úszott, ami csodás hatást tett a
szemlélőre. 

Őfelsége látogatása fölött érzett általános örömnek és lelke-
sedésnek legszebb jele az volt, hogy amikor este l0 órakor el-
hagyta Esztergomot, a palota tere és a sziget tömve volt embe-
rekkel, nagy éljenzéssel búcsúztak a távozó királytól, aki a du-
nai hajóhídon átkelve, a nánai vasúti állomásra hajtatott. Odá-
ig is Párkánytól kezdve minden négyszáz lépésnyire öröm-tüzek
égtek, ezzel is kifejezést óhajtván adni a nemzet örömének és
hódolatának.

Az esztergomi bazilika felszenteléséről a hazai és külföldi új-
ságok hasábos tudósításokat hoztak. Őszentségét, a római pá-
pát a bíboros-hercegprímás értesítette az ünnepség lefolyásáról
és egy nagy arany emlékérmet is küldött neki. Ilyet hármat ver-
tek; százat ezüstből és ötszázat bronzból. Kisebb alakú és ma-
gyar feliratú emlékérmet a kiosztott 6000 darabon kívül még
4000-et vertek.

(Foto: Himmler)
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Az első mindig megismételhetetlen – talán ettől lesz később,
az emlékek sorában a legkedvesebb. Akik július második hét-
végéjén ott voltak a vadregényes kéméndi Szerelem-szigeten,
alighanem csak azt sajnálják, hogy a következő fesztiválra egy
évet kell várniuk. 

A kéméndi szigetet amúgy nem kellett „kitalálni”: zöld gye-
pén a hatvanas-hetvenes években rock-koncertek és népművé-
szeti fesztiválok váltották egymást, az akkori nagyszínpad előtt
betonkockákra rakott padsorokban üldögélhetett a nagyérde-
mű. Később már csak a környékbeli horgászok és elszánt tábo-
rozók látogatták. Benőtte a bozót, a fák meg szabadon nyúltak
az égig… Ugye, milyen romantikus?

A véletlenek remek összjátéka, hogy amikor Szarka Gyula, a
Ghymes együttes egyik alapítója fesztiválra alkalmas helyet ke-
resett, s az ügyben – a Párkány-Esztergomi Polgári Bálban -
megszólította Himmler Györgyöt, a Párkány és Vidéke Kultu-
rális Társulás elnökét és Ocskay Gyulát, az esztergomi Eurohíd
Alapítvány ügyvivőjét, meg is volt a helyszín. Az ötlet a
kéméndi önkormányzatnál is nyerőnek bizonyult, és máris in-
dulhatott a fesztiválszervezés. Az ötletadó, majd programszer-
vező Szarka Gyula elképzelése az volt, hogy legyen egy olyan,
a Felvidéken hiánycikknek számító színvonalas szabadtéri kul-
turális rendezvény, amely a minőségi magyar kultúrának ad ott-
hont, s amelyen a minőségi zene és színház mellett megférnek
a vérbő bábos előadások, a vásári komédiázás, vagy akár egy
irodalmi beszélgetés is. Az anyagiak bebiztosítása jórészt a társ-
szervezőkre hárult, akik szorgos pályázatírásba kezdtek, ami
nem maradt eredmény nélkül. Így a fesztivál közönsége igen
színvonalas és színes kínálatból csemegézhetett. Persze a
Ghymes együttes hírneve is sokakat vonzott a szigetre. Fél nap
alatt tekintélyes sátortábor nőtt ki a zöldben, de néhányan – el-
sősorban magyarországi látogatók – inkább éltek a falubeliek
által felkínált lehetőséggel, s vendégszobákba költöztek. Vala-
hogy így szokott beindulni a faluturizmus, s a szervezők nem
titkolt célja, hogy a jövőben a többi Szikince menti községet is
bevonják a rendezvénysorozatba. Most nagyon sok kisgyerme-
kes család döntött úgy, hogy július második hétvégéjét a szige-
ten tölti. A hely ideálisnak bizonyult: óriási szabad terek, ahol
bátran lehetett hancúrozni, a kánikulában árnyat adó fasorok,
s a Garam csillogó, fürdőzésre csábító vize… Biztos, ami biztos,
szúnyog-illetve kullancsirtás céljából kétszer is végigpermetez-
ték az egész szigetet. Az ellátás is zökkenőmentes és bőséges
volt. A megszokott lacikonyhások mellett ott állt a szőgyéni
Dékány József hordozható búbos kemencéje, amelyből három-
féle, kenyértésztából sütött lepényt kínált: tejfölös – kaprosat,
császárszalonnás-zöldhagymás-paprikásat és édességként házi
szilvalekvárosat, friss gyümölcsszeletekkel. Dékány József az el-
múlt években tizennyolc ilyen búbos kemencét készített, s kö-
zülük kettő egészen Észak-Írország fővárosába, Belfastba is el-
került. Kőhajításnyira onnan prominens társaság sürgött a bog-
rácsok körül Bencze Laci konyhájánál, ami egy igazi gasztronó-
miai műhely, a fesztivál féltve őrzött kincse. Bencze László esz-
tergomi mesterszakács, Nagy Péter, Göncz Árpád budapesti
séfje, Balázs György, a Néprajzi Múzeum igazgatóhelyettese,
valamint Mészáros Ottó költő és performer három bográcsban
rotyogatták a finom falatokat. A menü palóc gulyás, savanyú
gombás marha, tárkonyos csirke és magyaros töltött káposzta
volt. A borkóstolót viszont már a kisszínpadon ejtették meg
szombat délután, amikor az Irodalmi sátor programja zajlott
Ambrus Lajos Kortárs-díjas író, Varga Csaba író, szociológus,
és Balogh József rádiós-tévés műsorvezető beszélgetett „a bor-
ról, az életről és más fontos kérdésekről”. A megfelelő zenei
aláfestést – bordalok formájában – Szarka Gyula és Varga Bori,
a Ghymes szaxofonistája szolgáltatták. A fesztivál egyébként
péntek délután kezdődött, éspedig a Kéménddel szomszédos

Bart község „kurtaszoknyás” hagyományőrző együttesének fel-
lépésével. Őket a L'art pour l'art Társulat követte (van-e, ki e
nevet nem ismeri?!), s a magukkal hozott ismerős faarcokkal,
faviccekkel és egyebekkel percek alatt harsány kacagásra kész-
tették az akkor még inkább csak gyülekező közönséget. A Ge-
rendás Péter koncert már jócskán belenyúlt az éjszakába, a
Sound Gixer pedig egyenesen az általános alvásidőbe csúszott.
Sajnos, mert az igényes tánczenét játszó zenekar szintén remek
választásnak bizonyult. Szombaton délelőtt a kisszínpad telt
meg élettel. Szarka Gyula elmondása szerint úgy tervezték a
fesztivált, hogy legyen egy, a kamarajellegű produkciók számá-
ra alkalmas kisebb színpad is. A délelőtt a gyerekeké volt, de a
szüleik is nagyszerűen szórakoztak az idei Duna Menti Tavasz
fődíjasa, a párkányi Kuckó bábcsoport bábos produkcióján.
Nemkülönben nagy sikert arattak a felnőtt bábosok és vásári
komédiások: Pittmann Márton, Boka Gábor és Pályi János,
akik a magyar bábművészet legjobb hagyományain nőttek fel,
emellett kiválóan bánnak a közönséggel. Ebédidő után folyta-
tódott a mesedélután: előbb a tehetséges, fiatal kéméndi
Szeleczky Mónikát hallgattuk, majd egy neves előadóművészt,
Kóka Rozáliát hallgattuk nagy kedvvel. Az ő műsorukat követ-
te a már említett hangulatos irodalmi borsátoros beszélgetés.
Az első koraesti program, a Kéméndi lakodalmas ismét a nagy-
színpadhoz csalogatta az addigra ezervalahány fősre duzzadt
közönséget. A komolyzenét kedvelők a győri Mozart vonósné-
gyes muzsikájában gyönyörködhettek. Este hétkor kezdődött a
Forrás Színház előadása. Ők a világot jelentő deszkák helyett –
kihasználva a helyszín adta lehetőségeket – a réten kialakított
játéktérben mutatták be Moliére: A fösvény című darabját,
Dörner György főszereplésével. Ekkor már forrt a levegő, de
nem az enyhülni nem akaró hőség, hanem az egyre „fokozódó”
hangulat miatt. Talán ez is tehette, hogy míg több környező te-
lepülésen hatalmas zivatar söpört végig, a Szerelem-szigeten in-
kább csak mutatóba hullt le pár esőcseppecske. A Ghymes
együttes este tízkor lépett színpadra, tomboló rajongótábora
előtt. Jók voltak, a jobbnál is jobbak, s Szarka Tamás a hegedű-
jével ismét mindenkit elvarázsolt. Az abszolút kedvenc, a Tánc
a hóban című, ráadásként eljátszott dal után szinte fájt a hirte-
len csönd. Sokunk másik kedvence, a Korzár – műszaki gondok
miatt – csak jelentős csúszással tudott színpadra állni. Így csu-
pán a legkitartóbb fesztiválozók hallgatták végig a csodálatos
dallamokat. Ennyi volt. A Szerelem-sziget mindenkit visszavár!

Csepécz Szilvia
A fesztivál szervezői ezúton mondanak köszönetet a támogatá-

sért a következő intézményeknek és támogatóknak:
Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram, Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért
Alapítvány, Nyitra megye önkormányzata, Kéménd község ön-
kormányzata, KTJ Parmel Kft., ASSA Kft., Elischer Csaba, Pár-

kányi Városi Művelődési Központ.

Randevú a Szerelem-szigeten
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1. Kéméndi lakodalmas
2. Borban az igazság
3. Boka Gábor
4. Kóka Rozália
5. Kétszaxis
6. A Forrás Színház
7. ... és közönsége

(Foto: Himmler)
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Egy-egy város kialakulásánál meghatározó szerepet játszanak
azok a helyi és helyzeti energiák, amelyek a nagyobb lélekszámú
megtelepedést elősegítik. Ilyen tényezőknek tartjuk a védhető
erősség kiépítésének lehetőségét, az építési és szükségleti cikkek
rendelkezésre állását, a jó közlekedési-szállítási kapcsolatokat stb.

Egy híd éppen ezért mindig többet jelent egyszerű közlekedési
műtárgynál: hatással van a gazdasági és társadalmi viszonyokra is.
Hatványozottan így van ez az olyan hidak esetében, amelyek ko-
rábban szervesen összetartozó térségeket kötnek újra össze. A
Mária Valéria híd ilyen építmény. 2001. október 11. óta két
olyan (egykor összefüggő) határ menti térséget egyesít, amelyek
az elmúlt évtizedekben elzárt területeknek számítottak, ahonnan
nem vezettek tovább az utak, és amelyeknek két határvárosa kép-
telen volt ellátni eredeti funkcióját.

A híd újjáépítése gyökeres változásokat idézett elő Esztergom és
Párkány térségében. Az előzetes várakozásokat messze meghaladó
mértékben emelkedett a személy- és gépjárműforgalom a Buda-
pesthez legközelebbi határátkelőn.

A párkány-esztergomi határátkelő személyforgalmának alakulása
(1995-2005) (Forrás: Határőrség)

A párkány-esztergomi határátkelő gépjárműforgalmának 
alakulása (1995-2005) (Forrás: Határőrség)

A mellékelt ábrák adataiból megállapítható, hogy a személy-
forgalom az 1990-es évekhez képest több mint tízszeresére, a
gépjárműforgalom pedig közel 40-szeresére növekedett. A hí-
don érvényben lévő súlykorlátozás csak a 3,5 tonnát meg nem
haladó összsúlyú teherautók számára engedélyezi az áthaladást.
A teherforgalom mértéke ettől függetlenül a fentiekhez hason-
ló növekedést mutat.

A tehergépjármű-forgalom alakulása Párkánynál (2001-2005)

Az utóbbi ábra azt is jelzi, hogy a Mária Valéria híd nem csupán
közlekedési szempontból játszik meghatározó szerepet: hatással
van a gazdasági folyamatokra is. Újjáépítésének köszönhetően
emelkedett jelentősen az esztergomi térségben megtelepedő nem-
zetközi nagyvállalatok száma. Ezzel együtt érezhetően csökkent a
párkányi térségben a munkanélküliség. Ma már az is nyilvánvaló,
hogy ha a nagyobb volumenű teherszállítás feltételeit biztosítani
tudnánk, a párkányi vasútállomásra építve komoly iparfejlesztés
indulhatna el a Duna bal partján is. A megindult folyamatok vilá-
gossá tették, hogy a két térség összekapcsolásában a Mária Valéria
híd csak az első elem: középtávon szükség lesz egy új teherhíd
megépítésére is. Az elmúlt 5 év során sokat dolgoztunk annak ér-
dekében, hogy ez a két ország döntéshozói számára is egyértelmű
legyen. A párkányi papírgyár mellett felépíteni tervezett kétszer
két sávos új híd átadásának időpontja a magyar tervek szerint 2017
és 2020 között várható.

A híd kedvezően hatott az idegenforgalomra is. Nem kizárólag
az átutazó turizmus volumene emelkedett (amit a határátlépések
száma is jelez), hanem bővült a két határvárosban eltöltött vendég-
éjszakák száma is (Párkányban megkétszereződött). Az Esztergom-
ba érkező turisták jelentős része külön programként magát a hidat
is meglátogatja. A megnövekedett turistaforgalom fejlesztéseket
indukált Esztergomban, Párkányban és a környező településeken
is.

A régi-új híd számtalan területen hatott élénkítőleg a társadalmi
kapcsolatok alakulására is. Magyarországon elsőként és egyedülál-
ló módon biztosítja 2005 elejétől az esztergomi Vaszary Kolos
Kórház a sürgősségi betegellátási szolgáltatásokat az egyik szlová-
kiai biztosító ügyfeleinek. Megszaporodott azon kulturális rendez-
vények száma, amelyek a két partról toboroznak résztvevőket, ver-
senyzőket és publikumot. A térség önálló népművészeti fesztivált
is rendez minden nyáron.

A híd átadása óta a korábban is létező civil kapcsolatok szintén
megélénkültek, és az élet legtöbb területére kiterjednek: a kulturá-
lis, a sport és a nyugdíjas szervezetek éppúgy megtalálták egymás-
hoz az utat, mint a szakmai egyesületek. 

A nagy folyamokon átvezető gázlók, hidak mindig is gyűjtő-
pontjai a környező régiónak, hiszen minden útvonal e felé a csat-
lakozási pont felé fut, az ügyeiket intéző emberek itt találkoznak
össze útjaik során, és éppen ezért a híddal rendelkező települések
mindig adminisztratív funkciókat is elnyernek: ez a hely mindenki
számára kulcsfontosságúvá válik. Ily módon egy híd sosem kizáró-
lag egy közlekedési hálózat része, hatásai nem pusztán a gazdasági
és társadalmi szférában érezhetőek: közvetett hatásuk van magára
a földrajzi értelemben vett térre is, azt szervezik, kultúrtájak kiala-
kulását idézik elő. Ez a hatásuk különösen akkor igen erős, ha a
közelben nincs hasonló létesítmény. A Mária Valéria híd ilyen
építmény. 2001. október 11. óta egy organikus tér újraalakulását
segíti, amely immár az Ister-Granum Eurorégió nevet viseli.

Ocskay Gyula
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Ötéves az újjáépített Mária Valéria híd

A jövő hídja



V lete sa po desiaty raz uskutočnil medzinárodný ornito-
logický tábor v oblasti Parížskych močarísk v Gbelciach. V
tejto chránenej oblasti žije veľa druhov vtáctva, z ktorých
sú mnohé chránené. Na ich ochranu je potrebné pravidelne
dohliadnuť. 

S Matejom Medveďom, vedúcim tábora a s Janette Troop z
Ipswichskej Akadémie ochranu prírody z Anglicka sme sa pe-
šo vybrali do tábora. Napredovali sme pomaly, pretože Ma-
ťo niesol vo svojom vaku nádobu s 20 litrami perkeltu. V tá-
bore nás vítali s veľkou radosťou, hlavne pre rozvoňajúci per-
kelt. Po večeri István Lothár Molnár, predseda Pilišskej spo-
ločnosti ochrany prírody nám predstavil tábor.

-Parížske močiare sú oddychovým miestom, zdrojom obži-
vy a európskou križovatkou sťahovavého vtáctva. Preto sme
ani chvíľu nepremýšľali, keď nás oslovil Jozef Medveď, tunaj-
ší ochranca prírody, aby sme mu pomohli pri zriadení orni-
tologického tábora. Desať rokov bádania je oproti 10-im ro-
kom v živote človeka krátka doba. Nie je ľahké získať penia-
ze a byrokracia sa dá ťažko prekonať. V tábore sa zišli ľudia
z viacerých krajín – Dáni, Briti, Taliani, Česi a Maďari. Stre-
távame sa tu ročne dvakrát: v lete na sledovanie liahnutia
vtáctva a na jeseň pri sťahovaní. Výsledky môžeme doku-
mentovať až po pravidelnom každoročnom sledovaní a po-
rovnaní. 

Vlani sme okrúžkovali skoro tisíc vtákov – toho roku to
bude o niečo menej – pripája sa k rozhovoru Vladimír Hošek.
Chladné, daždivé počasie neprospelo liahnutiu. U bocianov
je situácia iná. Okrúžkoval som každého bociana. V hniez-
dach som našiel 3-4 mláďatá. Na vtákov dáme identifikačné
číslo, spíšeme kedy sme ich chytili, či je to samec alebo sa-
mička, vek, operenie, kondícia a svalstvo.

– Z úmernosti mladého a starého vtáctva zisťujeme úspeš-
nosť liahnutia – vysvetľuje Barna Tarján počas krúžkovania.
Z okrúžkovaných vtákov počas minulých rokov zisťujeme
aké nástrahy ich postihli počas sťahovania. Práve teraz sa
nám dostal do rúk vták vlani okrúžkovaný v Estónsku. Žiaľ
nefungujú dobre spätné väzby. Ak chceme informáciu o
okrúžkovaných vtákoch z vyspelých krajín EU, trvá to deň,
občas iba minúty, ale napríklad na Slovensku treba čakať ni-
ekedy aj dva roky. 

Veľkým snom Mateja Medveďa, zakladateľa civilnej organi-

zácie na ochranu prírody „Gbelcia crassiceps – Pomoc príro-
de” je vytvorenie celoročného tábora na krúžkovanie vtác-
tva. V minulom roku sa podarilo získať financie na vybudo-
vanie sledovacieho mostíka. Získaných 300 tisíc korún stačí
asi na vybudovanie 50 m dlhého mostíka. 

K slovu vták sa teraz najčastejšie viaže slovo – chrípka.
Máme sa obávať tejto nákazy v tejto oblasti? – pýtam sa
účastníkov tábora.

Vtáčia chrípka sa tu neprejavila – hovorí Lothar. Je prav-
da, že jej obeťou je hlavne vodné vtáctvo. V Maďarsku sa do-
kázalo, že nákaza sa šíri z rôznych rybníkov, kam sa pravde-
podobne dostane z hydinového trusu. Blízko sú jazerá v Ľu-
bej, kde tiež prebieha chov rýb, môžeme len veriť, že oni ne-
používajú slepačí trus. Keď v Gabčíkove našli vtáčiu chrípku,
s otcom sme bezplatne robili obhliadky okolo jazera od zači-
atku februára až po koniec apríla – hovorí Maťo. 

Výsledok našej práce sa prejaví až po desaťročiach vytrva-
lej práce – dodáva na záver Lothar. Štát by mal prispievať na
záchranu týchto chránených miest a tu žijúcej flóry a fauny.
Napreduje to však pomaly. My amatérski i profesionálni
ochrancovia prírody však robíme svoju prácu naďalej. 

Bokor Klára (Preklad: -gp-)
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Namiesto ochrany prírody sa rozvetvuje byrokracia

Medzinárodná spolupráca na ochranu vtáctva

A régi párkányi járás
Esztergom Vármegye Hivatalos Lapja szerint – amely he-

tente egyszer minden csütörtökön jelent meg – az első világ-
háború idején az Esztergom Vármegyéhez tartozó Párkányi
járás három legmódosabb, egyben legnagyobb lélekszámú te-
lepülése Párkány, Bátorkeszi és Muzsla volt. Erre enged kö-
vetkeztetni az 1914. évi egyenes állami adó, amely szerint
Párkány 37.335 koronát, Bátorkeszi 32.864 koronát, Muzsla
25.625 koronát volt köteles befizetni az államkasszába. 

Az akkori párkányi járáshoz az alábbi 25 település tarto-
zott:

Bart, Bátorkeszi, Bény, Béla, Búcs, Dunamocs, Ebed,
Érsekkéty, Farnad, Gyiva, Karva, Kéménd, Kicsind,
Kisújfalu, Köbölkút, Kőhídgyarmat, Kural, Libád,
Magyarszőgyén, Muzsla, Nagyölved, Nána, Németszőgyén,
Párkány és Sárkányfalva.

-O-

Starý parkanský okres
Podľa Úradného listu Ostrihomskej župy – týždenníka

vychádzajúceho každý štvrtok – v období prvej svetovej
vojny tri najzámožnejšie a počtom obyvateľov najväčšie
usadlosti parkanského okresu – patriaceho do ostrihom-
skej župy – boli Štúrovo, Bátorové Kosihy a Mužla. Potvr-
dzujú to údaje podľa ktorých v r. 1914 bola na spomína-
né usadlosti vyrúbaná priama daň nasledovne: Parkan:
37.335 korún, Bátorové Kosihy: 32.864 korún, Mužla:
25.625 korún. 

V tom období do parkanského okresu patrilo nasledov-
ných 25 usadlostí: Bruty, Bátorové Kosihy, Bíňa, Belá,
Búč, Moča, Obid, Kvetná, Farná, Divá, Kravany, Kame-
nín, Malá nad Hronom, Nová Vieska, Gbelce, Kamenný
Most, Kuraľany, Ľubá, Maďarský Svodín, Mužla, Veľké
Ludince, Nána, Nemecký Svodín, Parkan a Šarkan. 

-O- (Preklad: GP)
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Egy sikeres tanév mérlege
Az Ady Endre Magyar Tanítási Nyel-

vű Alapiskolában az idei tanévet 908 ta-
nuló zárta. Természetesen a tanulás
mellett volt alkalom sokféle szabadidős,
kulturális tevékenységre, kirándulásra
egyaránt. Most elsősorban azok nevét
teszem közzé, akik kimagaslóan jó ered-
ménnyel végeztek az idei tanév tanulmá-
nyi versenyein.

A Pitagoriász matematikai verseny járá-
si fordulójában 11 tanulónk volt sikeres:

Nyitrai Dániel, Galbavý Conrad (3.a) –
Felkészítőjük: Horváth Ildikó 

Bréda Márton, Udvardy Bálint (4.b) –
Felkészítőjük: Izsák Ferenc 

Babindai Áron (5. évf) – Felkészítője:
Kénesy Anna

Kuklis Anikó, Mihálka Mátyás, Nyitrai
Krisztina (7.évf.) – Felk.: Muszka Katalin

Párkánszky Krisztina, Menyhárt And-
rea, Szalatnyai Tamás (8.évf.)Felk.: Szőcs
Kornélia

A matematikai olimpia járási fordulójá-
ban 13 tanulónk lett sikeres:

Javorka Viktória, Bréda Márton, Záň
Ádám (4.évf.) – Felkészítőjük: Szép An-
namária, Izsák Ferenc; Babindai Áron
(5.évf.) – Felk.:Kénesy Anna; Szurcsík
Ádám, Nagy Anikó, Čermák Katalin,
Szelecky Zsolt (6.évf.) – Felk: Góra An-
géla, Morvai Szilvia; Mihálka Matyás,
Kuklis Anikó (7.évf.) – Felk.: Muszka Ka-
talin; Párkánszky Krisztina, Menyhárt
Andrea, Szalatnyai Tamás (8.évf.) -Felk.:
Szőcs Kornélia; Muszka Róbert, Vincze
Roland, Szép Gergely (9. évf.) -Felk.:
Muszka Katalin; 

Muszka Róbert a matematikai olimpia
kerületi fordulóján szintén sikeres megol-
dó lett.

A Zrínyi I. Matematikaverseny megyei
fordulóján 

1. helyezett lett Nyitrai Dániel (3.a) –
Felk.: Horváth Ildikó

2. Bréda Márton (4.b) – Felk.: Izsák
Ferenc

5. Szurcsík Ádám, (6.d) – Felk.: Góra
Angéla

6. Farkas Orsolya (3.b) – Felk.: Balázs
Zsuzsa

7. Mihálka Mátyás (7.d) – Felk.: Musz-
ka Katalin

9. Kuklis Anikó (7.d) – Felk.: Muszka
Katalin

A sikeres megoldókon kívül még továb-
bi 27 olyan tanulónk volt, akik az első öt-
venbe bekerültek. A kecskeméti országos
döntőbe Nyitrai Dániel jutott el.

A polgármesteri kupáért zajló matema-
tikai verseny nyolcadikos nyertesei a
Hudivár Tamás – Szalatnyai Tamás pá-
ros, a 2. helyezett pedig a Menyhárt And-
rea – Párkánszky Krisztina páros lett. Fel-
készítőjük Szőcs Kornélia volt.

Az ELTE Team Labor által szervezett

Emlékek tengere – Kihívás 2006
internetes verseny első helyezett csapata:
Mihálka Mátyás, Štrbík Adrián, Kuklis
Anikó, Nyitrai Krisztina, Csipak Tímea,
Kanyicska Dalma, Varga Dávid, Kozma
Szilárd, Tamás Dániel, Babindai Tamás,
Mejia Santiago (7.évf.). Felkészítőjük
Muszka Katalin volt.

A szőgyéni szorobán versenyre Tóth
Szilárd vitte el csapatát.

Ismét helyet adtunk a Bendegúz Akadé-
mia nyelvÉSZ versenyének. Akik a legsi-
keresebbek lettek: Farkas Orsolya, Izsák
Dóra, Nyitrai Dániel (3.évf.) – Felk.: Ba-
lázs Zsuzsa, Horváth Ildikó. Bavlšík
Richard, Nyitrai Viktor, Krizsan Dóra
(4.évf.) -Felk.: Izsák Ferenc, Szép Anna-
mária, Batta Jolán.

Horváth Lucián (5.évf.) – Felk.: Szász
Éva.

Szurcsík Ádám, Záň Dávid (6.évf.) –
Felk,: Jakubík Teréz.

Németh Katalin, Klajman Andrea
(7.évf.) – Felk.: Izsák Éva.

Menyhárt Andrea, Párkánszky Kriszti-
na (8.évf.) – Felk.: Baranovics Róbert.

Az országos döntő Szegeden volt, aho-
vá Bavlšík Richard (4.d) és Menyhárt
Andrea (8.b) jutott el. 

A Tompa Mihály vers- és prózamondó
verseny járási fordulójának győztesei: 

I. kategória: 2. helyezett: Glázer Bálint
(3.d), 3. helyezett: Mucha Márk (3.b)

II. kategória: 3. helyezett: Bábindeli
Cintia (7.c)

III. kategória: 3. helyezett: Szurcsík
Ádám (6.d)

A kerületi fordulóból tovább jutott:
Bábindeli Cyntia és Mucha Márk, akik az
országos versenyen is bemutatkoztak.
Felkészítőik: Halasi Éva, Egri Margit,
Izsák Ferenc, Jakubík Teréz.

Beneveztek tanulóink a Katedra irodal-
mi versenyébe is. Az országos döntőbe
Izsák Éva csapata: Baka Viktória,
Bábindeli Cyntia, Németh Katalin
(7.c).kapott meghívást.

Az esztergomi Féja Géza Közösségi
Ház által meghirdetett szavalóversenyen
Gardenö Klaudiát a zsüri különdíjjal ju-
talmazta.

A garamkövesdi Gyurcsó Napok szava-
lóversenyén Szalatnyai Tamás és Keszegh
Ágnes lett helyezett.

A Szép magyar beszéd járási fordulójá-
ra Párkánszky Krisztina (8.b) és Áron
Andrea (9.c) jutott el. Felkészítőjük
Baranovics Róbert volt.

A Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny járási fordulójában Csipak Tímea
(7.d), Németh Katalin (7.c), Fábián Vik-
tor, Farkas Attila (8.c.) versenyeztek. Fel-
készítőjük: Jakubík Teréz és Szentgáli
Éva voltak. Csipak Tímea a járási fordu-
ló első helyezettjeként továbbjutott az or-
szágos versenyre, melyen szintén diadal-

maskodott. Budapesten, a Kárpát-me-
dencei döntőben pedig dicsérő oklevelet
kapott, mint ahogyan felkészítője,
Jakubík Teréz is.

Anyanyelvi verseny volt Érsekújvárban
is, ahol a 2. fordulóból Szurcsík Ádám ju-
tott, a győri országos fordulóba. Felkészí-
tője: Jakubík Teréz volt.

A német nyelvi olimpia járási forduló-
ján 4. lett Németh Katalin (7.c), aki
Marcibál Márta tanítványa, a 7. pedig
Áron Andrea (9.c) – Mészáros Zsuzsa ta-
nítványa.

Az angol nyelvi olimpián Csiffáry Ani-
kó (9.c) 5. lett. Felkészítője: Bényi Mar-
garéta.

A Bibliaversenyen 2 csapatunk vett
részt: Stugel Éva, Juhász Mónika, Ruzsík
Patrícia (9.d), Márkus Mónika, Matus
Orsolya (7.c), Szelecky Tamás (7.d) Őket
Molnár István készítette fel. 

A Dobré slovo szlovák verseny kerületi
fordulójáig jutott el Bircsák Izabella (6.c),
Birdáč Ádám (5.c), Kozma Szilárd (7.d),
Tóth Barbara (7.c) Csipak Tímea (7.d) és
Baka Viktória (7.c). Felkészítőik: Izsák
Éva, Egri Margit, Frunyó Csilla voltak. 

Kozma Szilárd a kategóriájában 2. he-
lyezett lett, így részt vehetett a kerületi
versenyen is, ahol 5. lett.

A Poznaj slovenskú reč járási versenybe
bekerült: Záň Ádám (4.d), Papánek Bian-
ka (4.a), Meija Antonio (8.b), Verbók
Dominik (8.c), Takács Veronika (8.b),
Stefankovics Julianna (8.a). Felkészítőik:
Fazekas Marianna, Szép Annamária, Egri
Margit, Nágel Anna, Frunyó Csilla, Fe-
hér Katalin. Papánek Bianka ezüstsávos
helyezett lett. Meija Antonio járási 1. he-
lyezettként a kerületi versenyen is indult,
ahol bronzsávos besorolást nyert.

A fizikai olimpia járási versenyének si-
keres megoldói Vincze Roland és Muszka
Róbert (9.d) voltak, akik meghívást kap-
tak a kerületi fordulóra is. Itt Muszka
Róbert szintén sikeres megoldó volt.
Szintén ők képviselték iskolánkat a ma-
gyarországi Ifjú fizikus verseny megyei
döntőjében is, ahol 7. és 9. helyezést ér-
tek el. Felkészítőjük Szőcs Kornélia volt.

Komáromban, a Jókai és kora irodalmi
versenyen indult a Párkánszky Krisztina,
Menyhárt Andrea, Szalatnyai Tamás ösz-
szetételű csapatunk, amely eljutott az or-
szágos fordulóig. A másik csapat Rima-
szombatban versenyzett, ahol az irodalmi
verseny témája Mikszáth Kálmán: A feke-
te város c. regénye volt. Őket Geiszler
Anita készítette fel.

A „Luxemburg Zsigmondtól Mohács-
ig” című történelmi versenyen Érsekúj-
várban két csapat vett részt: (9.d) Cilling
Andrea, Balázs Veronika, Stugel Éva,
(8.c) Fábián Viktor, Matus Dávid,
Vnučko Krisztián. Felkészítőik: Németh
Anita és Szentgáli Éva voltak. 
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Az esztergomi Balassa Múzeum „A vár-
hegy regéi” c. történelmi vetélkedőjén
Bócz Tamás, Vnučko Krisztián, Matuš
Dávid, Škultéty Éva, Balázs Veronika
(8.c -9.d) osztályos tanulók alkották is-
kolánk csapatát, akik 6. helyezést értek
el. Felkészítőik Szentgáli Éva és Németh
Anita voltak.

A kémiai olimpia járási fordulójában
sikeres lett Muszka Róbert, Vincze Ro-
land, Halló Dóra (9.d). Muszka Róbert
továbbjutott a kerületi versenyre. Felké-
szítője Dávid Andrea volt.

Az Esztergomi József Attila Általános
Iskola Suli Ki Mit Tud-ot szervezett ápri-
lisban, amelyen arattunk. A versmondó
Baranovics Andor (4.b) kategóriájában 2.
helyezett lett, Keszegh Ágnes (6.d) pedig
első. Párkánszky Krisztina (8.b) énektu-
dása, illetve a Pengetők citerajátéka egy-
aránt 1. helyezést jelentett. A 8.b rövid
jelenetével vitte el a pálmát, a 9.a tánc-
csoportja szintén nem talált ellenfélre, az
Adrenalin aerobic csapatunk pedig 3.
lett.

A Feichtinger Sámdor botanikai verse-
nyen 2. helyezett lett a Németh Katalin,
Szabó Evelin, Putz Dominika, ill. 4. he-
lyezett a Tóth Barbara, Ipolyi Cyntia,
Kamoncza Nikoletta (7.c) összetételű
csapatunk.

Március 31-én iskolánk adott otthont
a városi könyvtár programjának, melyet
Andersen emlékére szerveztek. A C pavi-
lonban ezen a napon 60 kisdiákunk éj-
szakázott, s tartott interneten kapcsola-
tot más ország meseszerető diákjaival.
Hangulatos lampionos felvonulással hív-
ták fel magukra a figyelmet.

Aktív évet zártak tornászaink is. Aero-
bic maratont, futballtornát szerveztek,
terepfutáson járási 2. helyezettek lettek,
gyalogtúrán voltak Kovácspatakon, illet-
ve Köbölkúton nagypályás futballmérkő-
zésen vettek részt. Rendszeres résztvevői
a labdarúgó tornáknak, sport délelőttöt,
sítanfolyamot szerveztek, bekapcsolták
tanulóinkat a Híd-futásba, emlékfutást
szerveztek március 15. tiszteletére. Ke-
rékpárversenyen voltak a Föld Napja al-
kalmából Esztergomban, ahol egy 1. és
egy 4. helyezést értek el. A tavaszi város-
napok alkalmából csapatunk terepkere-
kezésen vett részt Kovácspatakon. Ered-
ményesek voltak az atlétikai járási verse-
nyeken, részt vettek a járási tájékozódási
futóversenyen. Különösen szép eredmé-
nyeket ért el e téren Takács Veronika

(8.b). A városi nemzetközi sportnapon
röplabda, ill. kosárlabda csapatunk 2. he-
lyezett lett. Az Adrenalin aerobic csapat
minden alkalommal részt vesz a városi
rendezvényeken. Mindezért Jókai Ildikó-
nak és Botlík István tornászoknak jár kö-
szönet. Rózsa István és Izsák Ferenc júni-
us 22-én izgalmas horgászversenyt szer-
veztek.

Diákjaink szép számmal küldték rajzai-
kat a képzőművészeti versenyekre.
Hrabovszky Eszternek (3.d) két pályáza-
ton is sikeres volt a munkája. Díjat vehe-
tett át Homonnán, a Nemzeti Kisebbsé-
gek Fesztiválján. Az ógyallai csillagvizs-
gáló által meghirdetett versenyen rajta
kívül elismerő oklevelet kapott még Ver-
seghy Regina, Hanza Barbara és Bréda
Márton. Simon Viktória (3.a) díjazott
lett a Štúrovská paleta képzőművészeti
versenyen, melyet a szlovák alapiskola
hirdetett meg. Felkészítőjük Ivanics Klá-
ra volt.

Június elején zajlott a színjátszók és bá-
bosok országos versenye Dunaszer-
dahelyen, ahol a Kuckó Bábcsoport meg-
nyerte a fődíjat és a gyermekzsüri díját is.
Sikeres előadásuk volt Pilismaróton,
Barton, Szalkán és legutóbb a Szikince-
Ghymes fesztiválon. A csoport június ele-
jén hetedik alkalommal rendezte meg a
Kuckó Fesztivált a környék óvodásainak
és kisiskolásainak örömére.

A Kisbojtár néptáncegyüttes rendszere-

sen fellép Párkányban és a környező fal-
vak ünnepein. Ismerik őket Esztergom-
ban és a Duna túloldali településein egy-
aránt. A folklórfesztiválok állandó fellé-
pői, táncoltak Bakonyszombathelyen,
Baróton, Zselízen és Köbölkúton.

A Pengetők citerazenekarunk a kövesdi
borverseny hangulatát emelte, fellépett a
papírgyár ünnepségén, bemutatkoztak a
szalkai folklórnapon és legutóbb vala-
mennyi csoportunkkal együtt Verőcén.

Az Ady Street zenekarunk márciusban
fellépett a Danubian Music Fest rendez-
vényén és a város által szervezett Valen-
tin napi diszkóban.

Emléknapot szerveztünk a déli harang-
szó 550. évfordulójának tiszteletére.
Örömteli, hogy sikerült olyan programot
szerveznünk, amely diákjaink lelki gazda-
godását és nemzeti elkötelezettségét erő-
sítette. 

Aki akart és tudott hasznosan tölthette
szabadidejét, hiszen ebben a tanévben
több mint negyven szakkör kínálatából
válogathattak. 

Az igazgatóság nevében ezúton mon-
dunk köszönetet a nevelőtestület vala-
mennyi tagjának az egész évben tanúsí-
tott gondos, lelkiismeretes oktató-nevelő
munkáért, a sok tanórán kívüli verse-
nyért, vetélkedőért, szakköri tevékenysé-
gért. 

Himmler Zsófia
igazgatóhelyettes

Gratulujeme
Fórum pedagogiky udelilo Beáte Mocsiovej, profesorke

gymnázia ocenenie „Učiteľ v produktívnom veku”. Bola jedným
z troch ocenených v tejto kategórií. Zo srdca jej gratulujeme.

Gymnázium v Štúrove

Gratulálunk
A kerületi iskolaügyi hivatal elismerő oklevéllel tüntette ki

a magyar alapiskola alábbi pedagógusait: 
Baranovics Róbert, Egri Margit, Fazekas Marianna, 

Izsák Ferenc, Morvai Szilvia, Muszka Katalin.

Az új tanévben nemcsak tartalmas oktatás, de megújult épület is várja a tanulókat
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Dr. Buga László jubileuma
A középkorúak és idősebbek számá-

ra Buga László neve bizonyára isme-
rősen cseng. Közülük sokan emlékez-
hetnek a múlt század hatvanas-hetve-
nes éveiben – a Kossuth rádióban na-
ponta – elhangzó orvosi tanácsaira.
Írói és újságírói tevékenységéért mél-
tán illették az „orvosköltő” jelzővel.
Dr. Buga László nagysága és zseniali-
tása abban rejlett, hogy az orvosi
szakkifejezéseket, a betegségek leírá-
sát és gyógyítását közérthetővé tudta
tenni az egyszerű átlagember számára
is. Idén lenne száz éves.

Családi neve Bukovszky László volt,

a Buga nevet később vette fel. 1906.
február 7-én született Ebeden. Édes-
apja Bukovszky Gyula iskolaigazgató
volt, édesanyja Nemesszeghy Gizella
pedig tanítónő. Az alapiskolát Ebeden
végezte, majd a komáromi gimnázi-
umban kezdte középiskolai tanulmá-
nyait. Budapesten érettségizett le ma-
gántanulóként. Ezután gyógyszerész-
gyakornokként dolgozott az esztergo-
mi Takács patikában, majd
Szőgyénben. 1938-ban a Szegedi Or-
vostudományi Egyetemen fejezte be
tanulmányait. Ugyanabban az évben
Szegeden házasságot kötött Czeglédi
Ilonával. Az 1938 – 45 közötti évek-
ben körzeti orvosként működött
Muzslán. Körzetébe tartozott Ebed és
Béla község is. Ezután – 1949-ig – te-
vékenykedett bányaorvosként Toko-
don, járási tisztiorvosként Körmen-
den, majd városi főorvosként Szom-
bathelyen. 1952-57 között az Egész-
ségügyi Minisztérium Felvilágosítási

Főosztályán dolgozott főelőadóként.
Ebben az időszakban kezdte meg szé-
leskörű és nagy horderejű médiamun-
káját. Rendszeres műsorai voltak a
Magyar Rádióban, munkatársa volt a
Szabad Föld-nek, szerkesztette az Élő-
világ és az Egészség című lapokat.
Emellett 1957-62 között körzeti orvos
volt a budapesti hetedik kerületben.
1962-től a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulatnál tevékenykedett.
1968-ban vonult nyugdíjba, de to-
vábbra is folytatta aktív orvosi praxi-
sát üzemorvosként a Magyar Postánál
egészen 1982-ig, amikor súlyos beteg-
sége lehetetlenné tette további tényke-
dését. 1988. január 8-án halt meg Bu-
dapesten, ahol nyughelye is található.
Négy gyermeket hagyott maga után:
Máriát, Lászlót, Istvánt és Bernadet-
tet. 

1924-ben kezdett publikálni. Az ér-
sekújvári Winter kiadónál jelent meg
először „Tavaszi ünnep” című vers-
gyűjteménye. Legismertebb verses-
könyve a „Dalol az orvos, mesél a kór-
ház”. Ebben a szerző ritka ügyességgel
hódított meg költészete számára olyan
területet, amely eddig szinte járatlan
volt. A gyakorló orvos szürke hétköz-
napi munkája költői témává válik kép-
zeletében. Versei bepillantást enged-
nek a hivatásában örömet-bánatot át-
élő orvos lelki hányattatásaiba, az or-
vostársaknak pedig kedélybeli vígsá-
gul és tanulságul szolgálnak. Igazán
nagyot az egészségügyi felvilágosítás
terén alkotott, erről tanúskodik szá-
mos általa írt kötet: Orvosi Almárium;
Engedd megszületni gyermeked!; Jó
egészség falun, tanyán; Beteg a ház-
nál; Élet, egészség, betegség; Korszerű
házibeteg-ápolás. Tágabb betekintést
enged életébe az „Orvosnaplóm” és az
„Orvosnaplómat még mindig írom”.
Ezekben barátai és ismerősei is meg-
emlékeznek róla. Nágel József és
Potfay Sándor, akik Ebed község elöl-
járói voltak a hatvanas években, a kö-
vetkezőket vallják: „Hogy miért szere-

ti és miért tiszteli őt ennyire a nép? Bi-
zonyos, hogy személyes varázsa miatt
is, de még inkább talán azért, mert itt
soha senki nem felejti el neki azt a sok
segítséget, amit a legnehezebb háborús
években az embereknek adott. A sze-
gényebb embertől nem kért és nem fo-
gadott el pénzt, sok esetben viszont ő
adott, hogy legyen patikára, ennivaló-
ra.” Martsa Alajos nyugdíjas könyvtá-
ros, Esztergom díszpolgára így ír róla:
„Az olvasók nagyon szerették Laci írá-
sait. Embersége, jóízű humora, a néha
talán nem is teljesen tudatos bátorsága
méltán keltett rokonszenvet.” Az
„Orvosnaplómat még mindíg írom”
című könyvében Buga László említést
tesz szülőfalujáról is: „Haldoklik Ebed
– amit később Obidnak hívtak -, mert
az egykori Párkány Sturovóvá válva
most falja be, és elhiteti vele, hogy így
jobb lesz neki. Talán el is hiszi. A há-
zak terebélyesednek és ágaskodnak.
Gépkocsik szundikálnak az udvarok-
ban. Egy megfiatalodott házban öreg
ónémet ágy. Abban születtem. A teme-
tőben meg sír. Felirata: „Két élet egy
cél”. Az öregeim. Századfordulói nép-
tanítók. Engem városba rántott a sors.
A falu színtartóbb, nyíltszivűbb, embe-
ribb.” Söptei János, a „Szabad Föld”
főszerkesztő helyettese 1974-ben ezt
írja Buga doktorról: „Ha nem létezne
itt közöttünk, akkor csakugyan ki kel-
lene őt találni a magyar egészségügy-
nek. Buga doktornak lenni ugyanis
korántsem magánügy. Neve, tevé-
kenysége ennek az országnak minden
csücskébe elér, a „Buga doktor” foga-
lom és alighanem egy kicsit maga az
egészség. És egy kicsit a remény és egy
kicsit a bizalom.”

Szülőfaluja sosem feledi el Buga
Lászlót. A méltán népszerű orvos író
születésének századik évfordulóján
emléktáblával fejezi ki tiszteletét, me-
lyet szeptember 16-án a harmadik
ebedi falunapon lepleznek le. 

Kép és szöveg: Burza Kálmán

Buga László portréja 
(Orvosnaplóm című könyvéből)

Buga László szülőháza Ebeden 

Buga László a rádióban
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S prázdninami prišiel aj čas letných sústredení. Slovenský
Zväz Kyokushin Karate zase usporiadal tábor pre vyše 70 ľudí v
Gabčíkove, vďaka zatiaľ najvhodnejším podmienkam, čo sa tý-
ka ubytovania a stravovania. Vekové rozpätie účastníkov bolo
od 6 do 50 rokov. Do tábora prišli členovia z nasledovných klu-
bov: Banská Bystrica, Dolný Štál, Gabčíkovo, Gbelce, Nové
Zámky, Paks, Šamorín, Štúrovo, Tomášikovo, Želiezovce. Zo
Štúrova prišlo 10 ľudí.

Sústredenie viedol Tamás Krasznai, nositeľ majstrov-
ského stupňa 3. dan, ktorý už od roku 1995 pravidelne chodí k
nám z Maďarska. Jeho tréningy ako vždy aj teraz boli náročné a
zaujímavé. Nechýbali 10-15 kilometrové behy v skorých ran-
ných hodinách (vďaka počasiu v daždi), samozrejme iba pre po-
kročilých, ale aspoň nám nebolo teplo. Doobedňajšie a poobed-
ňajšie tréningy sa uskutočnili v skupinách podľa technických

stupňov. Na jednom tréningu sme mali možnosť cvičiť sebaob-
ranné techniky pod vedením Roberta Szajku, predsedu Sloven-
ského Zväzu Kempo. V tomto roku sme sústredili pozornosť na
zápasenie, nakoľko sa blíži nová súťažná sezóna. 

Posledný deň sústredenia karatisti mali možnosť vykonať
skúšky na vyššie technické stupne. Zo štúrovského klubu úspeš-
ne páskovali: Krako Štefan a Valkó Ján (10. kyu), Szép Virág a
Liszkovics Péter (9. kyu), Hrmó Csaba (8. kyu), Mészáros Eme-
se a Matus Patrik (7. kyu).

Gratulujem účastníkom a dúfame, že o rok sa opäť stretneme.
Tréningy sa začnú v septembri na u6 známom mieste a v čase.
Informácie na tel. čísle: 0905/156 658. 

(„OČAKÁVAME SPONZOROV”, ktorí by mohli prispieť – čo
aj skromnou mierou -k bezproblémovému fungovaniu klubu).

Norbert Rácz, tréner

A nyári szünettel együtt elérkezett az edzőtáborozások ideje
is. A helyszín kiválasztásában közrejátszott az is, hogy a tavalyi
tábor mind helyileg, mind ellátásban az eddigi legjobbnak bizo-
nyult, így idén is Bősön rendezte meg a Szlovák Kyokushin Ka-
rate Szövetség hagyományos nyári edzőtáborát. A táborba a kö-
vetkező klubok tagjai jöttek el: Alistál, Besztercebánya, Bős, Ér-
sekújvár, Köbölkút, Paks, Párkány, Somorja, Tallós és Zseliz. A
párkányi karate klubot 10 karatéka képviselte. Az edzőtábort
Krasznai Tamás, 3. danos magyarországi karate mester vezette,
aki már 1995 óta rendszeresen jár hozzánk Paksról. Edzései ez-
úttal is „változatosak és mókásak” voltak, hogy megfeleljenek a
legigényesebb harcosok és a legkisebbek elvárásainak egyaránt,
hiszen a 70 résztvevő között 6-tól 50 éves korig sokféle korosz-
tály volt jelen. Nem maradhattak el a hajnali 10-15 kilométeres
hosszú futások, sokszor szakadó esőben, de így legalább nem
volt melegünk. A délelőtti és délutáni edzések csoportok szerint
zajlottak – övszín szerinti besorolásban. Az egyik délelőtti edzé-
sen önvédelmi gyakorlatokat tanulhattunk Szajka Róberttől, a
Szlovák Kempo Szövetség elnökétől. Az idén nagy hangsúlyt
fektettünk a küzdelem gyakorlására, az őszi versenyidényre va-
ló felkészülés jegyében. Az utolsó napon a karatékáknak lehe-
tőségük volt technikai és küzdővizsgát tenni a következő övfo-
kozatra. A párkányiak közül sikeres vizsgát tettek: Krako István
és Valkó János (10. kyu), Szép Virág és Liszkovics Péter (9.
kyu), Hrmó Csaba (8. kyu), Mészáros Emese és Matus Patrik

(7. kyu). Ezúton is gratulálunk nekik. Reméljük, hogy jövőre is-
mét találkozunk. Az edzések szeptemberben a megszokott he-
lyen és időben ismét beindulnak. Informálódni a 0905/156 658
telefonszámon lehet.

(VÁRJUK AZON SZPONZOROK JELENTKEZÉSÉT, akik
akár csekély anyagiakkal is tudnák támogatni klubunk zavarta-
lan működését.)

Rácz Norbert, edző

Nyári edzőtábor

Letné sústredenie

Na jeseň pokračujú jednania o vodnom diele 
V novom slovenskom vládnom programe dostalo miesto aj vod-

né dielo Gabčíkovo – Nagymaros – dokument jasne naznačuje, že
je potrebné nájsť riešenie na problematiku. V uplynulom poldru-
ha roku vytvorili obe štáty znalecké skupiny, ktoré vypracovali
odborné stanoviská k danej problematike. Tieto stanoviská budú
na jeseň prejednávať vládne delegácie. História vodného diela za-
čala v roku 1977, kedy vznikla zmluva o výstavbe vodného diela.
Základnými cieľmi mali byť: výroba energie, zabezpečenie bez-
pečnej lodnej premávky a opatrenia na ochranu prírody. Maďar-
ská republika však po čase prerušila výstavbu a obrátila sa na
Medzinárodný súdny dvor v Haagu s environmentálnymi sťaž-
nosťami. Súdny dvor sa rozhodol tak, že zmluva je naďalej plat-
ná s tým, že maďarská strana nemusí vybudovať dolný stupeň
vodného diela, no, ani slovenskej strane nenariadil odbúranie už
postavených častí vodného diela. O rozhodnutí súdu vedú obe
strany rokovania v troch znaleckých komisiách: právnej, technic-
kej a ekonomickej, no ani v jednej kvôli rozdielnemu poňatiu roz-
sudku sa stanoviská nepriblížili. Rozsudok z roku 1997 hovorí o
platnosti zmluvy na vybudovanie vodného diela Gabčíkovo – Na-

gymaros, podľa toho slovenská strana dožaduje vybudovanie ce-
lého diela. Rozsudok zároveň dovoľuje aj zmeny v danej zmluve
na základe spoločnej dohody. Maďarská strana trvajúc na tom
tvrdí, že výstavba nie je povinná. Minister zahraničných vecí SR,
Ján Kubiš naznačil, že Bratislava chce vdýchnuť život do proble-
matiky, pretože momentálna situácia je nepostačujúca, s problé-
mom sa už roky nehýbe. 

Podľa Györgya Erdeyho, štátneho tajomníka Ministerstva pre
ochranu prírody a vodného hospodárstva aj maďarská strana sa
domnieva, že treba napredovať rýchlejšie. O konzekvenciách pol-
druharočnej znaleckej práce by na jeseň už mohli rokovať vládne
delegácie. Podľa informácií ministerstva zahraničných vecí ma-
ďarská strana je ochotná pristúpiť na také kompromisné medziná-
rodnoprávne riešenie, ktoré uprednostňuje environmentálne záuj-
my, ale prihliada aj na ekonomické hľadiská. V prípade nášho re-
giónu problematika stavia pred nás dilemy týkajúce sa splavova-
nia Dunaja, protipovodňovej ochrany a samozrejme životného
prostredia.

Szép Éva (preklad: GP) 
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Hol voltatok nyaralni?
A nyaralás, a kirándulás, az üdülés gyakori beszédtéma barátok,

ismerősök között, meg úgy általában. Igazán nem is tudom, hogy
miért nem vágyom az ilyen beszélgetésekre. Ha mégsem tudom el-
kerülni ezt a témát, akkor a beszélgetés közben azt érzem, hogy nem
tudom kellő lelkesedéssel hallgatni az élménybeszámolót, de abban
reménykedem, hogy ez nem látszik rajtam. Ezt néhány rutinszerű
kérdéssel, érdeklődő közbeszólással általában jól palástolom. Aztán
még az sem mindegy, hogy ki mesél először. Az én élménybeszámo-
lóm még ha meg is szépítem, akkor sem felel meg igazán az általá-
nos elvárásoknak, azaz nem „trendi”. Ezért nem is szoktam vele hi-
valkodni. Ennek ellenére nem bírom magamban tartani. Úgy gon-
dolom, hogy egy újság hasábjain keresztül könnyebb és így elegán-
san, kölcsönösen megkíméljük egymást az akaratunk ellenére kiala-
kult kínos helyzetektől. Remélem, hogy felkeltettem érdeklődésü-
ket és figyelmesen elolvassák az alábbi sorokat.

A történet tizenöt évvel ezelőtt kezdődött Pozsonyban, amikor
MUDr. Vladimír Bzdúch szakorvos, Ing. Sadloňová Nadežda, a fo-
gyatékkal elő Simonka édesanyja és néhány hasonló sorsú szülő lel-
kes támogatásával létrejött a fogyatékkal élők egyesülete, a Szlovák
Williams-szindróma Társaság. Ennek keretében több éve részt ve-
szünk különböző nemzetközi konferenciákon. A SZWT pszicholó-
gusa Dr. Jariabková Katarína lelkes munkájának köszönhetően
2005-ben az írországi Dublinban rendezett nemzetközi konferenci-
án felvették Szlovákiát az Európai Williams-szindróma Társaságok
Föderációjába /FEWS/. Ennek köszönhető, hogy nemrégiben a
SZWS is meghívást kapott a Balatonfüreden megrendezett nemzet-
közi találkozóra, ill. táborba. A szlovákiai csapatot, amelynek veze-
tőjeként ténykedtem három sérült felnőtt korú leány alkotta:
Bausová Mária /Maruška/, Sadloňová Simonne /Szimnoka/ és lá-
nyunk Drapák Anita. Feleségem, Zsuzsanna segítsége nélkülözhe-
tetlennek bizonyult. Munka vagy üdülés? Döntse el az olvasó.

A tábor tíz napjából nyolc napon keresztül reggeltől estig szerve-
zett foglalkozásokon vettünk részt a gyerekekkel. A foglalkozásokat
szakoktatók irányították. A mi feladatunk, az önkéntes közép- és fő-
iskolás fiatalokkal együtt az volt, hogy segítsük az oktatók munká-
ját úgy, hogy a gyerekek számára megoldhatók és élvezhetők ma-
radjanak a feladatok. A közös éneklések, zeneórák, táncórák, zenés
mozgásgyakorlatok, drámaterápia, kézműves foglalkozások, a me-
dencében végzett speciális gyakorlatok a kedvenc foglalkozások kö-
zé tartoztak. Esténként a füredi sportcsarnokban nemzeti esteken
mutatták be a gyerekek országukat és önmagukat.

Mi Szlovákiát képviseltük és természetesen a Felvidéket. Lányom
magára öltötte a muzslai népviseletet. Sokak szerint a mi műsorunk
volt a legjobb, s a lányok öröme leírhatatlan volt. A szabadidős
programok is komoly szervezői munkát igényeltek. Emellett füröd-
tünk a Balatonban, meglátogattuk a tihanyi apátságot egy hajóki-
rándulás alkalmával. Veszprémben a legnagyobb sikere az állatkert-
nek és a bob pályának volt. Munka vagy üdülés?

Észre sem vettük és eljött az utolsó közös este és a búcsú pillana-
ta. Hirtelen megváltozott minden. A vidám, jókedvű, mosolygós,
csillogó szemű gyerekek szemében megjelent a könny, sírtak és órá-

kon keresztül ezer meg ezer ölelés, kézfogás kíséretében búcsúztak
egymástól. A felnőttek szemében is ott volt a könny, a gombóc a
torkunkban, szívünk összeszorulva, miközben mi is meghatottan
búcsúzkodtunk.

Az ilyen találkozókon, táborokban ezek a fogyatékkal élő gyere-
kek olyan légkört teremtenek, amelyhez hasonlót sehol nem tapasz-
taltam. Minden találkozásnál köszönnek, mosolyognak és szelíden
megérintenek, miközben árad belőlük a szeretet. Mindent megkö-
szönnek, mindenüket megosztják veled, és nem takarékoskodnak a
gyengéd öleléssel sem. A foglalkozásokon nem lazítanak. Hihetet-
len, ahogy buzdítják egymást, örülnek a legparányibb sikernek, a
másénak talán még jobban, amit mindig tapssal jutalmaznak. Isme-
retlen számukra az előítélet, az önzés, az irigység és még sorolhat-
nám azokat a tulajdonságokat, amelyektől szenved a világ. Igen! Ez
egyszerűen irigylésre méltó. Lelkük tisztasága és sugárzó szeretetük
olyan hatással van a környezetükben lévő emberekre, hogy azok ké-
pesek elfeledni a hétköznapok gondjait. Munka vagy üdülés? Üdü-
lés vagy munka? Nem tudom. Azt azonban tudom, hogy a táborban
eltöltött tíz nap alatt sikerült megszabadulni a mindannyiunkra ne-
hezedő lelki tehertől, a tüskéktől, ismét észrevettem a piciny részle-
teket, ismét felfedeztem magamban, hogy sokkal érzékenyebben va-
gyok képes reagálni dolgokra, fogékonyabb vagyok mások problé-
mái iránt, tudok önmagam lenni, és késztetést érzek az egymás irán-
ti tisztelet és szeretet hangsúlyosabb kifejezésére. Elmondhatom,
hogy ez a tábor felért egy munkaterápiás gyógykezeléssel. Gyógyul-
tan érkeztem haza! A legnagyobb öröm számomra, hogy fontosnak
éreztem magam, segíthettem és örömet okozhattam másoknak mi-
közben lélekben újjászülettem. Munka vagy üdülés...

Szeretném kifejezni köszönetemet a Magyar Williams-szindróm
Társaság elnökének Pogány Zsuzsannának és férjének Gábornak,
valamint a lebonyolításban résztvevő kiváló és aktív munkatársaik-
nak, szülőknek és diákoknak egyaránt. A komoly és mindenre kiter-
jedő szervezés felejthetetlen tíz napot biztosított a 160 fős balaton-
füredi tábor résztvevői számára.

Drapák Károly

– Hosszú szünet után júliustól ismét van onkológiai rendelés
Párkányban. Minden hétfőn és csütörtökön délután fogadják a
daganatos betegeket. 

– A rendelőintézet 20 millió korona értékű uniós pályázata si-
keres volt. Az ötszázalékos önrészt (egymillió koronát) a megye
vállalta magára. A figyelemre méltó pénzösszeget a rendelőinté-
zet épületének modernizálására fogják felhasználni. Tekintettel
arra, hogy meg kell hirdetni a közbeszerzést is, a beruházásra fel-
tehetően 2007-ben kerül sor. A pályázatban szerepelt a sürgőssé-
gi mentőszolgálat fejlesztése és a mentők számára garázsok építé-

se, ami már a múlté. Ez a tény talán egy picit bonyolíthatja a 20
millió korona felhasználását.

– A megyétől kapott hozzávetőleg hárommillió koronát viszont
már idén el lehet költeni az épületen lévő ablakok egy részének
cseréjére. A jobban szigetelő új nyílászáróktól a poliklinika veze-
tése azt reméli, hogy idén télen már kisebb lesz a fűtésszámla.

– Augusztustól már naponta végeznek ultrahangos vizsgálato-
kat. Eddig hetente csak egyszer járt Érsekújvárból egy szakember
Párkányba.

-O-

Fejlesztések a poliklinikán
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„Ha új tatárhad, új kufárhad özönli el a tiszta tájat, ha út-
jaink megcsavarodnak, mint giliszta, te mondd magadban
behunyt szemmel, csak mondd a szót, mitől egyszer futó
homokok, népek, házak Magyarországgá összeállnak.”
(Ilylyés Gyula)

A Cselka Emléknap 2003-tól a két határ menti község,
Ipolyszalka és Vámosmikola közös ünnepe. A tudós főpap,
Cselka Nándor emlékének megörökítését Hartung Ferenc
plébános és Németh Péter Mikola költő kezdeményezte, az
Alsó-Ipolyvölgye néprajzát és múltját fél évszázada kutató
Korcsmáros László, ipolydamásdi iskolaigazgató összegyűj-
tött anyagának segítségével. 

Cselka Nándort 1857. július 27-én szentelték pappá, s
szülőföldjén, a Hont megyei Varbón kezdte meg lelkipász-
tori működését. A tehetséges fiatal papot hamarosan a fő-
városba helyezték. Ettől kezdve három évtizeden át itt vé-
gezte a hívek lelki gondozását és 1877-ben Óbudán is meg-
honosítja a Páli Szent Vince Szeretetleányai elnevezésű ren-
det. 

A nővérek munkáját nem csak az általuk vezetett nevelő-
és tanintézetben látták szívesen, hanem a gyógyíthatatlan
betegeket ellátó Irgalom házában és a Szent Margit kórház-
ban is. 1881-ben létrehozta a Cselka Egyletet, amely csa-
ládbiztosítási szervezet volt. 1892-ben esztergomi kanono-
ki kinevezést kap. A következő évben carréi felszentelt püs-
pöki címet nyer, és kinevezik a Budapesti Központi Papne-
velő Intézet rektorává, melyet haláláig, 1897. március 8-ig
tölt be. Mint egyházi író, 1869-től 1872-ig szerkesztője a
Religio c. egyházi és irodalmi folyóiratnak. Írásai Darázs és
Szúnyog álnéven is jelentek meg a lapban.

A Cselka Emléknap programjának forgatókönyve szerint
a megemlékezés mindig a szalkai temetőben veszi kezdetét.
A vámosmikolai születésű Cselka Nándor gyermekéveit
töltötte Ipolyszalkán, az akkori mezővárosban, ahol édes-
apja, Cselka Károly jegyzője és egyben kántora volt a hely-
ségnek. Cselka Károly a szalkai temetőben nyugszik, vörös
márvány síremléke őrzi emlékét. Mikolának és Szalkának

ezért közös ünnepe a Cselka Emléknap. Így fűződnek a szá-
lak apa és fiú közt az újjáépített szellemi hidakon, mint
ahogy a költő, Németh Péter Mikola ünnepi beszédében
megfogalmazta „Egy újrafakadó forrás tisztaságával érzé-
kelhetjük velük és általuk, mitől áll újra egybe az ország, s
lesz Nemzetté a nemzedék.” 

Július 22-én a szalkai temetőben a koszorúzásnál Szalka
község polgármestere, Valasek Árpád köszöntötte a megje-
lenteket és a Kárpát-medencéből érkezett Mikola nevét vi-
selő községek civil szervezeteit és egyházközösségeinek
képviselőit. Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd c. versét
Sinkó Vilmos, a Károli Gáspár Református Egyetem hallga-
tója adta elő, közreműködött a Vox Juvenilis énekkar. Az
ünnepség a Tájházban fogadással ért véget, ahol Dikácz
Zsuzsanna, a Szalkai Kulturális és Turisztikai Egyesület el-
nöke fogadta a vendégeket.

A vámosmikolai program a délután folyamán a szabad-
időközpont könyvtárában szimpóziummal folytatódott,
melynek meghívott előadója dr. Beke Margit egyházi levél-
táros volt. Előadásában a reformkorról, a kiegyezésről és
benne a tudós főpapról, Josephus Ferdinandus Cselkáról
beszélt. Az előadás után a református templomban folyta-
tódott a megemlékezés, ahol istentiszteletet tartott Nt.
Cziria János, református lelkész. A római katolikus temp-
lomban az emlékmisét Kalácska Ferenc plébános celebrál-
ta. A szentmise után a résztvevők megkoszorúzták
Vámosmikola híres szülöttének a templom falán elhelye-
zett bronz domborművét. Az itt megtartott rövid ünnepi
program után a Szeretet háza udvarán műsoros ünnepi va-
csorával zárult a harmadik Cselka Nándor Emléknap.

Az Emléknap rendezői: a Vámosmikolai Egyházközösség
és a Szent István Király Alapítvány az Ipolymente Kultúr-
körért voltak. Szervezői pedig az Ipoly Eurorégió Határon
Átnyúló Együttműködés tagszervezetei, Szalka község ön-
kormányzata, a Csemadok alapszervezete és a Szalkai Kul-
turális és Turisztikai Egyesület.

Izrael Fodor Zsuzsanna 

III. Cselka Emléknap 

A szlovák kormányprogramban a bős – nagymarosi víz-
lépcső is említést kapott: a dokumentum feketén-fehéren
leírja, hogy megoldást kell találni a problémára. Az elmúlt
másfél évben az érintett országok által kinevezett szakértői
bizottságok szakmai előkészítő munkát folytattak, ennek
eredményét várhatóan ősszel tárgyalják meg a kormányde-
legációk. 

A vízlépcső története 1977-ben kezdődött, ekkor szüle-
tett meg megépítéséről szóló szerződés. A beruházás erede-
ti célja az energiatermelés, a megfelelő hajóút, valamint a
környezetvédelmet javító intézkedések biztosítása lett vol-
na, Magyarország azonban leállította a munkálatokat, és
környezetvédelmi panaszaival a hágai bírósághoz fordult. A
testület úgy döntött, hogy a szerződés továbbra is él, s ki-
mondta, hogy a felek kössenek egyezséget. Magyarországot
nem kötelezte a vízlépcső alsó duzzasztójának megépítésé-
re, de Szlovákiának sem rendelte el a működő bősi duzzasz-
tó és a Szlovákia területén megépült járulékos objektumok
lebontását. A hágai ítélet végrehajtásáról a felek évek óta
három – jogi, műszaki és gazdasági – szakértői bizottságban
folytatnak tárgyalásokat, de a döntés értelmezésében fenn-
álló szemléleti különbözőségek miatt érdemben eddig nem
tudtak elmozdulni. Az 1997-ben meghozott ítélet ugyanis

kimondja, hogy a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer építé-
sére kötött nemzetközi szerződés érvényes, így a szlovák fél
értelmezése szerint az abban vállalt kötelezettségeiket (így a
nagymarosi lépcső létesítését is) a feleknek teljesíteniük
kell! A határozat azonban kimondja, hogy közös egyesség-
gel változtathatnak ezen, így a magyar ellenzők ebbe ka-
paszkodva azt mondják, hogy nem kötelező az építés. Ján
Kubiš szlovák külügyminiszter is jelezte: Pozsony életet
akar lehelni a kérdésbe, mert a jelenlegi állapot nem kielé-
gítő, az ügy évek óta nem mozdul előre. Erdey György, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtitká-
ra szerint a magyar fél is úgy látja, hogy gyorsabb léptekkel
kell haladni: az elmúlt másfél évben végzett szakértői mun-
ka eredményeként levonható következtetésekről ősszel már
tárgyalhatnának a kormánydelegációk. A külügyminisztéri-
um tájékoztatása szerint a magyar fél kész olyan kompro-
misszumos nemzetközi jogi megoldás kialakítására, amely a
környezetvédelmi érdekek elsődlegességének fenntartásával
a gazdaságossági szempontokra is tekintettel van. 

Régiónk tekintetében a kérdéskör főleg hajózási, árvízvé-
delmi és természetesen környezetvédelmi dilemmákat vet
fel.

Szép Éva

Ősszel egyeztethet a két fél vízlépcső ügyben
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Stanovisko k trestnému oznámeniu riaditeľa Vadaš s.r.o.
Ing. Gyetvena na moju osobu

Je poľutovaniahodné, že situácia okolo likvidácie predajných
stánkov postavených r. 2002 sa dostala do pravotárskej polohy:
„Vadaš versus Slabák”. Moje stanoviská prezentované na MZ a od-
vysielané v miestnej televízii, mali slúžiť náprave, ale že sa tak do-
siaľ nestalo, nie je mojou chybou. 

Na druhej strane som ale rád, lebo aj takýmto spôsobom sa mô-
že podnietiť záujem občanov o dianie v mestskom podniku Vadaš
s.r.o., v ktorom nielen tento prípad potvrdzuje nevyhnutnosť čo-to
vylepšiť, prispôsobiť, zmeniť.

Riaditeľ podniku, Ing. Gyetven vyčkal s trestným oznámením do
30.6.2006, kedy som sa mal podľa neho presvedčiť na tvári mies-
ta spolu s hl. kontrolórkou MsÚ Ing. Klačanovou (ona ma pozva-
la, a teda je nepravdivé tvrdenie, že: „...na tejto prehliadke sa zú-
častnil na naše pozvanie aj pán Slabák”), čo a ako sa stalo s mate-
riálom získanom z demolácie.

A priznám sa, nesklamal som nádeje pána riaditeľa!
Zúčastnil som sa prehliadky a naozaj: 
1. Presvedčil som sa, že získaný materiál, o ktorom bol po dvoch

rokoch, t.j. 30.6.06 predložený hrubý spis s hodnotou 1 108 tis.
Sk, bol používaný – spotrebovávaný mimo akejkoľvek evidencie. 

2. Presvedčil som sa, že ani po dvoch rokoch niet dokladu, kto-
rý by potvrdzoval, že ukázaný materiál (zabudovaný, či ešte
uskladnený) je materiálom získaným z demolácie predajných stán-
kov.

3. Navyše, presvedčil som sa, že došlo k zhodnocovaniu – rekon-
štrukcii dlhodobého hmotného majetku neprípustným spôsobom.

4. Presvedčil som sa, že písomné vyjadrenie Vadaša z 16.2.06
(t.j. cca 20 mesiacov po demolácii) na môj dotaz vo veci použitia
získaného materiálu, je zavádzajúce, pretože cca 95% sa nepouži-
lo na účel podľa písomného tvrdenia: (citujem) „Materiál získaný
pri demolácii predajných stánkov bol použitý pri výstavbe nových
stánkov v roku 2004”.

5. Presvedčil som sa, že ďalšie vyjadrenie v tom istom liste z
16.2.2006 na dotaz o hodnote získaného materiálu je naopak, ale
bohužiaľ úplne pravdivé, lebo ani po 20 mesiacoch od demolácie
a až do dnešných dní, cezmiliónový majetok je mimo náležitej evi-

dencie. Dôkaz: (citujem) „Aká bola jeho hodnota, na túto otázku
neviem odpovedať presne, pretože pri výstavbe nových predajných
stánkov nebol čas na takéto činnosti,...”. 

6. Na dôvažok som sa presvedčil, že so zostatkovou hodnotou li-
kvidovaných stánkov 1 342 tis. Sk sa naložilo neoprávnene a ne-
odborne. 

Preto zdieľam naďalej stanovisko, že došlo k závažnému poruše-
niu ustanovenia §5 Štatútu mesta: „Orgány mesta a subjekty s
majetkovou účasťou mesta (Vadaš je 100%-nou účasťou), sú po-
vinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať”

V tomto prípade sa majetok nezveľadil, nechránil a nezhodnotil,
ale naopak neoprávnene sa dostal mimo evidencie, a nielen účtov-
nej, t.j. zostal mimo hodnotového procesu, čím bola daná možnosť
nenáležitého nakladania s materiálnymi hodnotami až po rozkrá-
danie.

Podržujem si vieru, že získaný materiál sa dobre použil, resp. eš-
te použije, avšak podnikanie vo všeobecnosti, a jeho účinnosť
zvlášť sa nezakladá na viere, ale na jednoznačných a náležite zdo-
kumentovaných faktoch. Hádam, malo by to platiť i na Vadaš
s.r.o.. Či nie?

Stanoviská pána riaditeľa Gyetvena a moje sa diametrálne roz-
chádzajú zrejme aj preto, že jemu ide (citujem z jeho vyhlásenia,
ale musím použiť text maďarský, pretože na dokončenie slovenské-
ho sa nenašlo dosť miesta*) o to, „...hogy minél több elégedett lá-
togatót vonzzon városunkba és annak környékére.” Moje poradie
hodnôt začína záujmom mesta a v ňom o hodnotný život usilujú-
cich sa Štúrovčanov, Párkányčanov.

Jozef Slabák
(Stanovisko uverejňujeme bez redakčnej úpravy a bez zvýraznenie autora – red.)
(*V našom predchádzajúcom čísle v slovenskej verzii spomí-

naného príspevku M. Gyetvena došlo pri zalamovaní k chybe, a
tak posledný riadok bol vynechaný, za čo sa ospravedlňujeme.
Znenie poslednej vety malo byť: „Môžem ubezpečiť každého
obyvateľa nášho mesta, že našou snahou je majetok Vadašu roz-
víjať a zhodnocovať, aby sme do nášho mesta a regiónu pritiah-
li čoraz viac spokojných návštevníkov. – red.)

Je hotová maketa sochy poľského kráľa Jána Sobieskeho, ktorá
je vystavená v mestskom múzeu. Aby mohla byť hotová na výro-
čie 325. výročia bitky (2008) bude potrebná úspešná medzinárod-
ná zbierka a spolupráca.

Vojská Jána Sobieskeho 9. októbra 1683 spolu s kresťanskými
vojskami Karla Lotrinského zvíťazil nad tureckými vojskami pri
Parkane, čím otvoril cestu oslobodenia Uhorska. Spoločnosť Li-
mes-Anavum pri oslavách 320. výročia bitky pripravila memoran-
dum, kde zdôrazňuje dôležitosť postavenia pamätníka. Predseda
spoločnosti Erzsébet Dániel informovala, že zbierka bola nedávno
odštartovaná. Potrebných 4,17 miliónov korún mienia získať z

rôznych zdrojov, rátajú aj s podporou mesta ale aj Európskej úbie.
Socha bude postavená v priestore, kde stála socha Lenina. Sochu
posúdila päťčlenná medzinárodná porota. 

Autorom bronzovej sochy je maďarský sochár Lajos Győrfy.
Podľa predstáv socha by mala byť postavená na 25 tonovom pod-
stavci o rozmeroch 320x270x130 cm. Celková výška sochy bude
665 cm, postava Jána Sobieskeho bude vysoká 185 cm. Autor po-
čas vysokoškolských štúdií získal skúsenosti od akademického so-
chára Miklósa Borsosa. Jeho sochy dokreslujú tvárnosť mnohých
miest. Dary sa prijímajú na účet č.: 885 1520/5200.

Oravetz (preklad: -gp-) 

Sochu parkanskej bitky chcú postaviť z darov

Investície na poliklinike
– Po dlhej prestávke od júla znovu je v prevádzke onkologic-

ká ordinácia. Vyšetrenia sa uskutočňujú každý pondelok a štvr-
tok poobede. 

– Projekt polikliniky pre čerpanie z fondov Európskej únie bol
úspešný, čím získali 20 miliónov korún. Samoúčasť vo výške 1
milióna korún zabezpečí VÚC. Financie budú použité na mo-
dernizáciu Polikliniky, nakoľko však ešte treba prejsť procesom
verejného obstarávania, peniaze budú preinvestované len v ro-
ku 2007. Z týchto peňazí mali byť postavené aj garáže pre rých-

lu zdravotnú službu, čo je však už minulosťou, ale táto okolnosť
môže skomplikovať použitie financií.

– „Krajské peniaze” v hodnote cca 3 miliónov korún môžu
byť použité už toho roku. Preinvestujú sa na výmenu časti oki-
en, od čoho sa očakáva výraznejšia úspora energie. 

– Od augusta sa už denne vykonávajú ultrazvukové vyšetre-
nia. Doteraz táto ordinácia bola zabezpečená len raz týždenne
lekárom z Nových Zámkov. 

-O- (preklad: GP) 
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A Limes-Anavum Regionális Kulturális Társulás kezdemé-
nyezése eredményeként valószínűleg néhány éven belül
lovasszobrot kap az 1683. évi párkányi csata egyik főszerep-
lője, Sobieski János lengyel király. Elkészült a tervezett alko-
tás kicsinyített mása, amelyet egy nemzetközi zsűri (köztük
három budapesti szaktekintély) bírált el.

A benyújtott pályázatok megítélése alapján a párkányi
csatában jelentős szerepet játszott lengyel király 325 cm ma-
gas bronzlovas szobrát (a talpazattal együtt 665 cm) Győrfi
Lajos, a Hajdú-Bihar megyei Püspökladányban élő és alkotó
szobrász álmodta meg, aki a magyar történelem több neves
személyiségének szobrát készítette már el. Elképzelése sze-
rint a kompozíció egy 25 tonnás 330x270x130 centiméter
nagyságú kemény mészkő talpazatra kerül és Sobieski Jánost
185 cm magas nagyságban fogja ábrázolni. 

Győrfi Lajos, akinek Magyarország különböző szegletei-
ben számos köztéri szobra áll, elkészítette a tervezett mű ki-
csinyített makettjét, amely megtekinthető a párkányi városi
múzeumban. A magyar szobrászművész életkorához képest

rendkívül termékeny alkotói pályát mondhat magáénak. Al-
kotásain érezhető a főiskolai évek során Borsos Miklóstól
kapott művészeti felkészítés mediterrán szellemisége és hu-
mánuma. Tehetségét a hagyományos szellemű képzőművé-
szeti értékek tisztelete jegyében bontakoztatja ki. Szobrai
megváltoztatták egy sor település arculatát és e települése-
ken élők szellemi értékeivé váltak. Legtöbb műve értelem-
szerűen Püspökladány köztereit ékesíti. Itt áll talán legszebb
alkotása, a millenniumi emlékmű – egy Szent István kompo-
zíció. 

A párkányi Sobieski lovas szobor 4,17 millió koronába (30
millió Ft) fog kerülni és feltehetően arra a helyre kerül, ahol
egykor a Lenin szobor állt. A szoborbizottság különböző for-
rásokból szeretné előteremteni a négymillió koronát megha-
ladó összeget. A közadakozás mellett természetesen számíta-
nak a párkányi önkormányzat anyagi támogatására is. A
szoborra szánt pénzadományokat a következő számlaszámra
lehet átutalni: 885 1520 (a bank kódja 5200). 

Oravetz Ferenc

Sajnálatos, hogy a 2002-ben épített és mára már lebontott
büfék ügye a bírósági jogvita síkjára terelődött: „Vadas
versus Slabák”. A képviselőtestületi üléseken és a városi te-
levízióban elhangzott nyilatkozataim a javulást kellett volna
szolgálják, s hogy ez eddig nem történt meg, nem az én hi-
bám. 

Másfelől viszont örülök, mivel ilyen módon is felkelthető
az emberek érdeklődése a városi tulajdonú Vadas Kft-ben
történő dolgok iránt, ahol – s nemcsak ez az eset bizonyít-
ja, hogy – van mit javítani, módosítani, változtatni. 

A vállalat igazgatója Gyetven mérnök a feljelentéssel
2006. június 30-ig várt, amikor – szerinte – a városi hivatal
főellenőrével, Klačan Teréz mérnökkel kellett volna meg-
győződnöm arról, hogy hol és hogyan lett felhasználva a
bontásból nyert anyag (a főellenőr hívott, tehát nem igaz az
állítás, miszerint „ezen a helyszíni szemlén meghívásunkra
Slabák úr is részt vett”) 

Bevallom, nem csaltam meg az igazgató úr reményeit!
Részt vettem a helyszíni szemlén, és valóban: 
1. Meggyőződtem arról, hogy az 1.108 000 Sk értékű

nyert anyag, amely két év után – 2006. június 30-án – lett
összeírva, bárminemű nyilvántartás nélkül került felhaszná-
lásra.

2. Meggyőződtem róla, hogy két év után sem létezik sem-
milyen dokumentum, amely a bemutatott (beépített vagy el-
raktározott) anyagnak a lebontott büfékből való származá-
sát igazolná. 

3. Mi több, meggyőződtem arról, hogy a tartós anyagi va-
gyon megengedhetetlen módon került értékesítésre-átalakí-
tásra. 

4. Meggyőződtem arról, hogy a nyert anyag felhasználá-
sával kapcsolatos kérdésemre a Vadas 2006. február 16-án
kelt írásbeli nyilatkozata (azaz mintegy 20 hónappal a bon-
tás után) félrevezető, mivel kb. az anyag 95%-a nem az írás-
beli nyilatkozat alapján került felhasználásra: (idézem) „A
lebontott büfékből származó anyag a 2004-ben épült új bü-
féknél került felhasználásra.”

5. Meggyőződtem róla, hogy az említett, 2006. február

16-én kelt levélben – a nyert anyag értékét firtató kérdésre
– adott további válasz – sajnos – teljes mértékben igaz, mi-
vel a több mint egymillió értékű vagyonról, a bontás után
20 hónappal sincs sehol nyilvántartás vezetve. Bizonyíték:
(idézem) „Hogy milyen volt az értéke, erre a kérdésre nem
tudok pontosan válaszolni, mivel az új büfék építésekor az
ilyen jellegű dolgokra nem volt idő...”. 

6. Ráadásul meggyőződtem arról, hogy a lebontott büfék
1.342 000 koronányi maradvány értékét nem jogszerűen és
szakszerűtlenül kezelték.

Ezért továbbra is fenntartom azon állításomat, miszerint a
város statútumának 5 §-át súlyosan megsértették: „A város
szervei és annak városi vagyonrésszel rendelkező alanyai (a
Vadas 100%-os városi tulajdon) kötelesek a város vagyonát
fejleszteni, védeni és értékét gyarapítani”. Ez esetben a va-
gyont nem fejlesztették, nem védték és nem gyarapították,
épp ellenkezőleg, jogtalanul kiemelték a nyilvántartásból –
nemcsak könyvelésileg -, az értékfolyamaton kívülre került,
amivel lehetőség nyílt az anyagi értékek nem megfelelő ke-
zelésére az eltulajdonításig bezárólag. 

Fenntartom azon hitemet, hogy a nyert anyagot jól hasz-
nálták, ill. használják még fel, de a vállalkozás általában, s
különösen annak hatékonysága nem a hiten, hanem az egy-
értelmű és megfelelően dokumentált tényeken alapul. Gon-
dolom, ez a Vadas Kft-re is érvényes kellene legyen. Vagy
nem?

Gyetven igazgató úr, illetve az én álláspontjaim merőben
ellentmondanak egymásnak, nyilván mert számára az a fon-
tos (idézem a nyilatkozatából, de kénytelen vagyok magya-
rul, mivel a szlovák befejezésre nem akadt elég hely)
...„hogy minél több elégedett látogatót vonzzon városunk-
ba és annak környékére.” Az én értékrendem a város, vala-
mint az értékes életre törekvő štúrovoiak és párkányiak ér-
dekeivel kezdődik. 

Jozef Slabák
(ford:-gp-)

(A fordításnál – tekintettel a szerző eredeti írásának stiláris 
sajátosságaira – az értelemszerűségre törekedtünk – a szerk.) 

Új fejlemény szoborügyben 

Gyetven Miklós mérnök, a Vadas termálfürdő
igazgatójának személyem ellen tett büntetőjogi

feljelentésével kapcsolatos álláspontom
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„1863. augusztus 29. szomorú nap a falu 19. századi történeté-
ben. Reggel fél hétkor hatalmas tűzvész tört ki, amely estig dü-
höngött. Az oltást különösen a nagy szél és a hosszú szárazság tet-
te nehézzé. A kutak kiszáradtak s nagy távolságból kellett a vizet
szállítani. Az oltásban jelentős szerepük volt a Csenke pusztai ura-
dalmi cselédeknek, akiknek sikerült egy egész utcát megmenteni.
Az uradalom intézője a tűzvész másnapján nem csekély megillető-
déssel számolt be az érseknek. Jelentése szerint 40 ház, a temp-
lom, uradalmi gazdasági épületek lettek a tűz martalékává vagy
sérültek meg. A megyei jelentés 24 gazda és 12 zsellérháznak, va-
lamint a jegyzői laknak (minden melléképületeivel együtt) leégé-
séről szólt.

A kárt 30 – 36 ezer forintra tette, amelyben az épületekben ke-
letkezett károkon túl a részint a padlásokon, részint az udvarokon
felhalmozott termés megsemmisülése is jelentős tételt képviselt. A
tűzvésznek további következményei is voltak. A vármegye köz-
gyűlése elrendelte, hogy ahol a helyi viszonyok lehetővé teszik, s
a közlegelő a falutól nemigen messze fekszik – a széna és gabona-
szalma részére községi szérűskertet kell kijelölni. Meghatározta
továbbá a gazdasági épületeknek a lakóházaktól való távolságát s
a gazdagabbak számára kötelezővé tették tűzálló tetőfedő anya-
gok használatát.

Balogh János bíró és Pathó József esküdt szeptember 3-án kelt
levelükben Forster János prímási jószágkormányzóhoz fordultak:
„A mostoha időjárás miatt későbbre várt ínységet és nyomort a
fent említett veszély a szerencsétleneknek nagyon is korán meg-
hozta, a lakosság többi része pedig azt a közeljövőben lesz kény-
telen érezni. A legnagyobb szerencsétlenség az, hogy az általános
szükség miatt apa fiát, testvér a testvért és rokon a rokont vagy
nem, vagy csak kevés mértékben segítheti.” Az újjáépítéshez tég-
lát és épületfát kértek ingyen vagy leszállított áron. Az alispán me-
gyei, a helytartótanács pedig országos gyűjtést rendelt el a káro-
sultak javára. Az Esztergomi Takarékpénztár igazgatósága ötven
forintot, Szent György mezőváros öt forint negyvenegy krajcár
könyöradományt adott. Tíz évvel később egy újabb tűzvész pusz-
tított, amely azonban az előzőhöz képest jóval kisebb kárt oko-
zott.

Az 1889-ben készített tűzrendőri szabályrendelet a község elöl-
járóinak és a tűzoltóparancsnoknak a feladatává tette a tűzrendé-
szetet. A tűzoltásról a parancsnoknak, a rend fenntartásáról pedig
az elöljáróságnak kellett gondoskodni. Hogy a szárazság miatti
vízhiány ne nehezítse az oltást, elrendelték, hogy minden háznál
legyen legalább 2 hektoliter víz kádban vagy hordóban május 1-
től egészen november végéig. Ekkor még nem működött önkén-
tes tűzoltó egyesület a faluban, ezért az oltás a 16 és 40 év közöt-
ti férfiak feladata volt.”

Hogyan is kezdődött?
„1891-ben szorgalmas munkával előkészítették a tűzoltó egylet

megalakítását és Luczembacher István parancsnokságával 1892.
április 10-én megkezdte munkáját, miután elfogadták a Muzslai
Önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabályát. Luczembacher István a
kismuzslai birtok tulajdonosának, Pálnak fia volt, aki Kismuzsla
felvirágoztatásában komoly érdemeket szerzett. Több szerepet is
vállalt a megyei és országos közéletben, de komoly munkát vég-
zett a községben is. Az egylet tagjainak kötelességül tétetett, hogy
Muzslán és határában minden felszólítás nélkül végezzék a tűzol-
tást, az élet és vagyonmentést, de Ebed, Köbölkút, Béla, Nána és
Karva helységekben csak akkor, ha hívják őket. 

1897. július 10-én Ebedre szálltak ki, s hogy itt csupán egy ház
égett le, a muzslai tűzoltók buzgalmának volt köszönhető, akik
alighogy felcsaptak a lángok, már ott is voltak a tűznél.” Hosszú
órákig lehetne mesélni a sikerekről és a kudarcokról. 

A muzslai esemény egy volt a sok hasonló megemlékezés közül,
de június 18-án nem pusztán az ünneplés volt a cél. Ismerjük az

önkéntes tűzoltó testületek gondjait, problémáit. Sok helyen a ha-
gyományőrzésnek és néhány mindenre elszánt embernek köszön-
hető, hogy még léteznek az önkéntes szervezetek, s ez Muzslán is
így van. A muzslai önkormányzat tudatosította az ügy fontosságát
és hosszú évek bizonytalansága után 2000-ben elhatározta, hogy
jobb tárgyi és anyagi feltételeket fog biztosítani a tűzoltóknak.
Több éves kitartó munkával a tűzoltók, a közhasznú munkások,
az önkormányzat és a polgármesteri hivatal közösen hoztak létre
egy tűzoltó szertárat, amely 40 éve hiányzott a községből. A falu
telkén egy bontásra ítélt épület felújításával és kibővítésével meg-
született egy többcélú épület, amely megfelel a tűzoltók igényei-
nek és egyben az iskolabusz garázsolását is megoldotta. A létesít-
mény értéke meghaladja a kétmillió koronát. A jubileumi rendez-
vény a környékbeli tűzoltó szervezetek díszszemléjével kezdődött
a szertár előtt. A Muzslai Tűzoltó Testület elnöke, Szórád Károly
tett jelentést JUDr. Jozef Mináriknak, a SzK Önkéntes Tűzvédel-
mi Szövetsége országos elnökének. Az ünnepségen jelen voltak to-
vábbá: Ján Róth, a Érsekújvári Járási Önkéntes Tűzvédelmi Bi-
zottság elnöke és Búcsi László, a bizottság igazgatója, akiknek ez-
úton mondunk köszönetet azért a segítségért, amellyel hozzájárul-
tak a rendezvény lebonyolításához. A szertár ünnepélyes átadását
követően a Szent Flórián emlékmű megkoszorúzására került sor,
majd a sokak által várt tűzoltó verseny következett. Az ifjúsági
korosztály versenyét Kürt csapata nyerte, megelőzve Muzsla,
Helemba és Bajta csapatait. A felnőttek versengésében is a
kürtiek diadalmaskodtak Kisújfalu, Kőhidgyarmat, Szőgyén,
Muzsla és Bajta előtt. Az eredményhirdetés előtt Drapák Károly,
a község polgármestere mondott köszönetet a tűzoltóknak áldo-
zatos munkájukért. Ezután az önkormányzat elismerő díszokleve-
lét és egy-egy emlékérmet adott át Szórád Károlynak, a testület el-
nökének és Komló Józsefnek, a testület parancsnokának.

JUDr. Jozef Minárik kiértékelte a versenyt és méltatta ez ese-
ményt, majd ez alkalomból rendkívüli előléptetésben részesítette
Szórád Károlyt és Komló Józsefet. Szabó Lászlónak, a tűzoltóau-
tó vezetőjének „sokéves áldozatos munkájáért”, a polgármester-
nek pedig „példás munkájáért” adományozott kitüntetést.

A testületben eltöltött éveiket elismerő hűségérmeket a követ-
kező tűzoltók kaptak:

Takács Gyula, Komló József (10 éves hűségérem); Belán Jó-
zsef, Zalaba József, Diós László, Barti Attila (30 éves hűségérem);
Gonda László, Kecskeméti Gyula, Fazekas Gábor (40 éves hűség-
érem). A méltó környezetben, ideális feltételek mellett megrende-
zett jó hangulatú rendezvény után jólesett a birkagulyás és a hosz-
szúlépés. Szeretnénk, ha a mozgalmat a jövőben is pártfogolná az
önkormányzat és biztosítaná a működéshez szükséges feltételeket.
Remélem, hogy az ifjúság is meglátja a mozgalomban az értékeket
és továbbviszi ezt a nemes küldetést, az élet és a vagyon védelmét.

-dk-

„Istennek dicsőségére, embernek segítségére”
Jubilált a muzslai tűzoltóság
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Civil kapcsolati hálók az Ister-Granum Eurorégióban
Az Eurohíd Alapítvány kiadványáról

Hiánypótló és egyben úttörő jellegű tanulmánykötetet
adott ki idén tavasszal az esztergomi Eurohíd Alapítvány.
Bartal Anna Mária, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szo-
ciológiai Intézetének docense és Molnár Krisztina, az egyetem
hallgatója azt vizsgálták meg, hogy milyen a helyzete az Ister-
Granum Eurorégió civil szervezeteinek, valamint hogy milyen
az egymással kiépített kapcsolatrendszerük. A Nemzeti Civil
Alapprogram által támogatott kutatás számos, általunk is is-
mert tényt tárt fel. Így például nem csodálkozunk, ha a civil
szervezetek forráshiányáról vagy az adott önkormányzattal
kialakult kapcsolatáról olvasunk a könyvben. Az viszont már
e téren is érdeklődésre tarthat számot, hogy vannak igen jól
ellátott, nagy pénzösszegekből gazdálkodó egyesületek, ala-
pítványok is a régióban. Szintén kiemelendő a feldolgozás igé-
nyessége: az egyes adatsorok, grafikonok, térképek, látványos
ábrák segítségével válnak áttekinthetőbbekké. A tanulmány-
kötet izgalmasabb részét a kapcsolati hálók elemzése jelenti. A
kutatók megvizsgálták, hogy az egyes szervezetek mely tele-
pülési és településen kívüli, esetleg határon túli egyesülettel,
alapítvánnyal állnak alkalmi vagy rendszeres, esetleg projekt-
szintű kapcsolatban. Ilyen típusú (határon átnyúló jellegű)
vizsgálat Magyarországon még nem készült: ez adja a kötet
úttörő jellegét. Hiánypótlónak pedig azért nevezhetjük, mert
számos olyan jelenségre, folyamatra mutat rá, amely az
eurorégió belső kohéziójának erősítése szempontjából alapve-
tő jelentőségű. Így például feltűnő, hogy míg a szlovákiai ci-
vil szervezetek 97%-a tudott róla, hogy települése az
eurorégió tagja, addig ez az arány a magyarországiaknál csak
68%. Ugyanilyen eltérések figyelhetőek meg a 2003-ban si-
kertelenül megalapított regionális civil parlament megítélésé-
ben: a szlovákiai szervezetek számára a kapcsolatépítés, az
együttműködés lehetősége szempontjából volna jelentősége az
újraindításnak, a magyarországi szervezetek inkább az érdek-
érvényesítés és a forrásteremtés oldaláról látnák előnyösnek a
kooperációt.

Rendkívül tanulságos az elemzésnek az a része, amely a tár-

sulások külső kapcsolatait érinti. Egyrészt megfigyelhető,
hogy a magyarországi háló igen kusza, sokszereplős és több
dimenzióban fonódik. A szlovákiai oldalon ezzel szemben né-
hány központi szereplő körül gyűlnek össze a szálak. Más-
részt megdöbbentően alacsony a határon átnyúló civil kapcso-
latok száma. A kötetnek talán ez a legfontosabb tanulsága: a
fizikai kapcsolatok helyreállítása nem vonta maga után a civil-
civil együttműködés elvárható megélénkülését. A civil parla-
ment, mint együttműködési fórum iránt ezért is nagy az
igény. Az eurorégiónak e téren komoly szerepet kellene ját-
szania. 

A tanulmányköt egyben kiváló alapot biztosít egy regioná-
lis szintű nonprofit stratégia kialakításához is. A könyv mel-
lékletéből kiderül, hogy a felmérés jóval kevesebb szervezetre
terjedt ki, mint amennyire kiterjedhetett volna. Ettől függet-
lenül állítható, hogy az összeállítás szakmailag magas színvo-
nalú, és meglepően informatív. Az érdeklődők beszerezhetik
az Eurohíd Alapítvány esztergomi irodájában, illetve a párká-
nyi régiófejlesztési ügynökségnél.

Ocskay Gyula

CIVIL KAPCSOLATI
HÁLÓK

AZ ISTER-GRANUM
EURORÉGIÓBAN

Eurohíd Alapítvány
Esztergom
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Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami,

önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze -

fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már

– fõként a szakirodalomban – egyre inkább a hálózatok

Európájáról beszélnek, értve ezalatt a régiókat alkotó és

mûködtetõ szereplõk közötti kapcsolatrendszert.

A könyv alapjául szolgáló kutatás az Ister-Granum Euro -

régióban mûködõ civil szervezetek jellemzõit, közöttük kiala-

kuló kapcsolatokat vizsgálta.

A cél – többek között – az volt, hogy az eredmények és az ezek 

alapján megszületõ javaslatok alapul szolgáljanak az Euro -

régió lehetséges civil stratégiájának kidolgozásához, egy

újjászervezõdõ Civil Parlament keretein belül.

Július 26-án „Felvidéki népviseletek babákon” címmel nyílt
kiállítás a párkányi városi múzeumban.

A rekkenő meleg ellenére sokan voltak kíváncsiak a hozzáve-
tőleg 500 népviseltbe öltöztetett babagyűjtemény ünnepélyes
megnyitójára. A tárlatot a már csaknem tízéves kollekció életre
hívója, mindenese, a búcsi származású Szobiné Kerekes Eszter
mutatta be az egybegyűlteknek. Elmondása szerint 1997-ben
„születtek meg” az első népviseletbe öltöztetett babák az beíra-
tási program kapcsán. A magyar iskolákban fogytak a gyerme-
kek és a Pedagógusszövetség kezdeményezésére indult el a ké-
sőbb szárba szökkenő, mára hatalmas fává terebélyesedő, érté-
keket óvó nemes mozgalom. A cél az volt, hogy az tanköteles
magyar gyermekek jobban megismerjék őseink népviseletét, és
ezzel közelebb hozzuk őket a magyar iskolához. 

1998. március 15-én Révkomáromban nyílt meg a mérföld-
kőnek számító első kiállítás, összesen 63 babával, amelyek ki-
lenc család öltözetén mutatták be a népviseleteket. Az egyes
népviseletek hét családtagon (szülők, nagyszülők, fiú- és leány-
gyermek valamint egy csecsemő) keresztül mutatják be az egyes
tájegységek hagyományos viseletét. 

Ez a babagyűjtemény a Csallóköztől a Bodrogközig 11 nagy
tájegység, 21 képviseleti csoportjának, 41 települését, zömmel
ünneplő népviseletét öleli fel. Az ünnepek alkalmával viselt öl-
tözékeken (például lakodalom, vagy keresztelő alkalmával)
köztudottan dominál a fekete és a fehér szín, de egy-egy élet-
kép kapcsán és tájegységektől függően találkozunk pirossal és a
zölddel is. 

A révkomáromi tárlatot követően a gyűjtemény elindult vé-
get nem érő vándorútjára. Eddig 170 helyen állították ki a szí-
vet, lelket gyönyörködtető ünneplő népviseletbe öltöztetett fi-
gurákat. 2000-ben például a magyar kormány hathatós támo-
gatásával a hannoveri világkiállításon is látható volt, ahol na-
ponta 30-35 ezer ember csodálhatta meg ezt az egyedi gyűjte-
ményt. Augusztus 18-ig mi is megtekinthetjük a városi múze-
umban. 

Oravetz Ferenc 

Az megnyitón került bemutatásra Szobiné Kerekes Eszter:
Felvidéki népviseletek babákon c. albuma, amely – színpompás
fotókkal illusztrálva – magyarul, szlovákul, németül és angolul
mutatja be a felvidéki népviseletet. A könyv ára 490 korona. 

Felvidéki népviseletek babákon
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Az idén első alkalommal kapcsolódott be Nána a Komáromi Pol-
gári Klub által meghirdetett „Angolul tanuló falvak” programba. Így
július 3-21. között bármelyik nánai lakos részt vehetett az intenzív
angol nyelvkurzuson. Az önkéntes amerikai diák, aki az oktatás fel-
adatát vállalta falunkban, egy nagyon kedves, szolid és intelligens fi-
atal lány, Stefanie Rose Claus volt. Alaszka állam déli részéről szár-
mazik, és az elmúlt tanévben a Washingtonban található
Georgetown Egyetem első éves hallgatója volt. Csak hogy elképzel-
hető legyena távolság: Stefanie-nak két egész nap kell ahhoz, hogy
hazarepüljön a keleti partról a nyugatira.

A 47 érdeklődőt 3 csoportba osztotta be: gyerekek, középhaladók
és felnőttek. Volt olyan diák is, aki mind a három kurzusra járt. Le-
morzsolódás alig volt, mindenki nagyon élvezte az órákat. Ez a há-
rom hét arra is jó volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a nánaiakat.
Akik azelőtt nem is ismerték egymást, most összebarátkoztak, sőt a
felnőttek elhatározták, hogy ezután is folytatják a tanulást, hogy jö-
vőre, ha folytatódik a program, már haladó szinten tudjanak az an-
gollal foglalkozni. Természetesen az angol tanításon kívül mással is
foglalkozott Stefanie: kirándult Visegrádra, Szentendrére, Budapest-
re, Esztergomba, az érdeklődőkkel tanítási időn kívül is találkozott,
kerti partin vett részt az érdeklődő diákokkal a polgármesterasszony-
nál. Tarr László meghívta őt a galériájába, sőt az egyik szőlőskertet is

megnézte a Hegyfarkon. Minden érdekelte, és ő is szívesen válaszolt
minden hozzá intézett kérdésre. A három hét elteltével minden diák
tudása gyarapodott: a gyerekek sok új kifejezést tanultak, a haladób-
baknak pedig feloldódtak a gátlásaik, és már nem okoz nekik gondot
a beszéd. Úgy gondolom, ez a három hét hagyományteremtő volt.
Ha a nánaiak is úgy akarják, és újra lesz érdeklődés, jövőre egy újabb
amerikai fiatalt üdvözölhetünk a faluban.

Góra Adrianna

Angolul tanultak a nánaiak

Az elmúlt évszázadok során a négylábú, barátságos haszonál-
lat, a ló nagyon fontos, sőt nélkülözhetetlen szerepet játszott a
személy és teherszállítás terén. Térségünkben a 19. század kö-
zepéig – a vasút megjelenéséig – postakocsik, hintók, társas bér-
kocsik, fiákerek, szekerek, konflisok voltak a szárazföldi közle-
kedés főszereplői. Érdekesség, hogy a személyszállításra alkal-
mas lófogatú kocsit, Magyarországon a Komárom megyei Kocs
községben szerkesztették. Innen került a „kocs-i” a nyugat-eu-
rópai nyelvekbe. 

A portéka, az áru szállítását lóvontatású kocsik bonyolították le
a párkányi piacra is a helyi kikötőből, vagy máshonnan. Ekkortájt
a közutak még katasztrofális állapotban voltak. A régi Simon-Júda
napi vásár kiváló alkalom volt a bérkocsi tulajdonosok, földbirto-
kosok számára a lóvásárlást illetően. Ebben az időben a párkányi-
ak jelentős része fuvarozással foglalkozott. Egész fuvaros dinaszti-
ák alakultak és ez a fajta szolgáltatás egy külön iparággá fejlődött.
A régi konflis tulajdonosok közül megemlítendő Tóth Lajos és
Molnár Károly. A Fő utcán a párkányi Drozdy féle mezőgazdasá-
gi gépgyár üzletháza előtt nap mint nap mintegy tucatni új kocsi
várakozott eladásra. A vasút kiépítése nagyban hozzájárult a lóte-
nyésztés hanyatlásához is. Ennek ellenére az 1896. évi összeírás
alapján az esztergomi vármegye lóállománya még 9906 db-ból
állt. A legközelebbi fedeztetési állomások Ebeden, Bátorkeszin,
Kéménden, Köbölkúton, Farnadon, Kétyen és Magyarszőgyénben
voltak. A legszebb és legjobb lovak pedig Kuralon, Kétyen, Barton,
Kéménden, Bátorkeszin és Kőhídgyarmaton. 

1906-ban a párkányi körzet területén 20 kétfogatú és 5 egyfo-
gatú bérkocsi működött. A helyi kocsisok fő megállóhelyét a
Párkány-nánai vasúti pályaház előtt található tér jelentette. Kocsis-
nak bárki elszegődhetett, miután betöltötte a 16. életévét, józan
életet folytatott, rendőrileg kifogástalannak bizonyult, s undort
gerjesztő testi hibától mentes volt. A hajtási jogosítvány megszer-
zésének követelményei közé tartozott a megfelelő helyi ismeret és
a kellő hajtási jártasság. A bérkocsik nyitottak, illetve fedettek vol-
tak. A zárt bérkocsiban egy jelzősíp állt az utas rendelkezésére. A
párkányi kocsik mindkét oldalon zöld számokkal, az esztergomi
kocsik piros számokkal és lámpákkal voltak ellátva. A jármű féke-
zésére az úgynevezett dörzsfék szolgált. Fagy, vagy ónos eső idejé-
ben minden ló éles patkóval, télen a szánba fogott ló csengővel
vagy csörgővel volt ellátva. Párkányban a bérkocsik áprilistól szep-

temberig reggel 6 órától este 10 óráig, októbertől márciusig pedig
reggel 7 órától este 8 óráig várakoztak kijelölt helyükön az utasok-
ra. Kivételt képezett a Párkány-nánai pályaudvar, ahol egész éjjel
szükség volt a szolgálatukra. A viteldíj megállapítása az adott fuvar
időtartamára vonatkozott. Az eltelt időt a kocsis az utasnak a zseb-
órájával jelezte. Volt egy másik ármegállapítás is, mely szerint a vi-
teldíj az adott szállítási távolságra volt szabva (Esztergom-
Párkánynánai vasútállomás, Párkány-Esztergomi gőzhajóállomás,
stb.). A hídvámot, 40 fillért az utas volt köteles megfizetni. Az éj-
jeli viteldíjak 50%-al magasabbak voltak a nappaliaknál. Szigorú
követelménynek számított a bérkocsi állomások folytonos fertőt-
lenítése és tisztán tartása. Városunk közlekedésében a 20. század
első két évtizedében még mindig a lovaskocsik domináltak. Az el-
ső világháború újabb csapást mért Párkány és vidéke lóállomány-
ára. Ám ezt követően a lófogatú bérkocsi iparágra már egy újabb
veszély leselkedett. Miután a város utcáin megjelentek a motori-
zált járművek a bérkocsi sorsa végleg megpecsételődött. A helyi fi-
áker és konflistulajdonosok eleinte még lázadoztak az újabb és
újabb taxi és autóbusz vállakozási engedélyek kiadása ellen, ám a
fejlődésnek már nem lehetett gátat vetni. Ezen túl az elsőbbség az
automobilnak járt.

Összeállította: Mgr.art. Cucor Roland

Egy kis kocsikázás

Konflisok a párkányi Fő utcán
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Ešte stále je problémom Štúrova a okolia vysoká nezamest-
nanosť (v našom regióne približne je nezamestnaných cca
2500 osôb, z nich cca 1100 je zapojených do verejno-prospeš-
ných prác). Nové miesta by sa dali vytvoriť vybudovaním pri-
emyselného parku. Momentálne to vyzerá tak, že MsÚ sa po-
darilo nájsť výhodnejšie miesto na postavenie parku.

Podľa mnohých výstavba štúrovského priemyselného parku
je v nedohľadne. Bez vhodného pozemku sme už stratili pár in-
vestorov. Vlani český závod na výrobu sedadiel – dodávateľ fir-
my Suzuki chcel svoj závod umiestniť v našom priemyselnom
parku, ale pre nedostatok vhodnej lokality a problematickej
prepravy sa rozhodol pre ostrihomský priemyselný park. Na
pozemok bez inžinierskych sietí je ťažké prilákať investorov do
Štúrova. 

Kúpa pozemkov vedľa papierenského závodu pre vysoké ce-

nové požiadavky majiteľov uviazla na mŕtvom bode. Na zá-
klade poslaneckého návrhu sa preto mestský úrad vzdal kúpy
pozemkov na tejto lokalite, a hľadá vhodnejšie miesto. Podľa
našich informácií existuje jeden výhodný 35-40 hektárový po-
zemok, v blízkosti ktorého je možnosť pripojenia na plyn a
elektrické vedenie. Problémom je však výstavba vodovodu a
kanalizácie. V prípade, že sa MsÚ podarí dohodnúť s majiteľ-
mi na kúpnej cene pozemku, v novom územnom pláne – kto-
rý bude hotový za dva roky – bude priemyselný park figurovať
už na spomínanom novom mieste. 

Mimochodom na financovanie územného plánu MsÚ mieni
získať mimorozpočtové zdroje. Podľa projektového manažéra
MsÚ Endre Hogenbucha máme dobrú šancu, aby podaný pro-
jekt mesta bol úspešný. 

Oravetz František (Preklad: GP)

Párkány és környékének egyik legnagyobb problémája a
még mindig magas munkanélküliség (régiónkban a munkát
keresők száma hozzávetőleg 2500, közülük kb. 1100 végez
közhasznú munkát). Új munkahelyeket elsősorban egy ipari
park létesítésével lehetne teremteni. 

Sokak szerint úgy készül a párkányi ipari park, mint a lu-
caszéke. Megfelelő telek híján néhány befektetőt már elvesz-
tettünk. Tavaly például egy, a Suzukinak üléseket gyártó
csehországi beszállító cég is eredetileg Párkányban tervezte
felépíteni gyárát, de megfelelő terület híján és a körülményes
szállítás miatt az esztergomi ipari parkba települt.
Közművesítetlen telek nélkül ugyanis nem lehet semmilyen
befektetőt idecsábítani. kiszemelt papírgyár melletti terület
felvásárlása a telektulajdonosok magas árigénye miatt futott

zátonyra. Képviselői indítványra a városi hivatal feladta a ré-
gi terület megvásárlásának tervét és más terület után kutako-
dik. Értesüléseink szerint létezik egy mintegy 35-40 hektár-
nyi alkalmas területet, amelyhez viszonylag közel van a gáz,
illetve a villamos csatlakozás lehetősége. Egyedüli gondot a
vízhálózat és a csatorna megépítése jelenti. Abban az esetben,
ha a hivatalnak telekárban sikerül megegyeznie a tulajdono-
sokkal a város új területrendezési tervében – amely feltehető-
en két év múlva 2008-ban készül el – ipari parkként már ez
a helyszín fog szerepelni. Egyébként a területrendezési terv
finanszírozásához a városi hivatal pályázatot nyújtott be.
Hogenbuch Endre a városi hivatal projektmenedzsere szerint
jó esély van rá, hogy a város pályázata sikeres legyen. 

Oravetz Ferenc

Dlho sme sa pripravovali na očakávanú rozprávkovú noc
v materskej škole, dňa 23. a 24. júna na MŠ na Družste-
vnom rade. Začalo sa to už lákavým piatkovým popolud-
ním, keď namiesto odchodu domov sme si urobili prechád-
zku k Dunaju. Deti si mali možnosť pozrieť vodné lyžova-
nie, jazdu na motorových člnoch a vyskúšali si aj šikovnosť
v hádzaní kamienkov. Po výbornom guláši, ktorý nám pri-
pravili tety kuchárky si pozreli obľúbenú rozprávku „Tom a
Jerry” a so záujmom pracovali aj na rozprávkových pracov-
ných listoch. 

Keď sa zotmelo nastala hlavná časť programu. Deti s ba-
terkami zdolávali prekážky a vykonávali úlohy, ktoré im vy-
týčili rozprávkové postavy – deti zo ZŠ slov. a ZŠ maď., kto-
ré pomáhali na stanovištiach. Deti rozdelené do štyroch
družstiev a označené farebnými šiltovkami so zápolením
zbierali poklady – zlaté dukáty, ktoré zanechali na opuste-
nom ostrove piráti, oslobodili princeznú od draka, uhádli
rozprávkové hádanky a mohli si pochutnať aj na skutočných
medovníkoch z medovníkovej chalúpky. Keď prešli vyznače-
nou trasou okolo budov MŠ a dostali sa z rozprávkovej ríše
do skutočnosti, boli patrične odmenení za svoju odvahu, ši-
kovnosť a pozornosť. Pred večernou rozprávkou si ešte ope-
kali pri ohníku Marshmallovky, ktoré im veľmi chutili. Prí-
jemne unavení si líhali do svojich postieľok a ráno keď pri-
chádzali pre nich rodičia, veru mali im čo rozprávať o roz-
právkovej noci. Hrdo im ukazovali aj svoje medaile, ktoré si
naozaj zaslúžili. 

Eva Jakabová

A Szövetkezeti sori óvodában már hagyományosan minden
évben megszervezzük az óvodát látogató gyermekeknek a me-
seéjszakát. Az „Indián” és „Harry Potter” éjszaka után az idén
Meseéjszakát szerveztünk. A program már pénteken délután
kezdődött, mikor hazamenetel helyett egy rövid sétát tettünk
a Dunaparton, ahol megtekintettük a motorcsónakázók,
vizisízők edzését. A gyerekek összemérhették ügyességüket kő-
dobálásban. Az óvodába visszatérve a szakács nénik által elké-
szített gulyás elfogyasztása után megnézték kedvenc meséjüket
a „Tom és Jerry”-t és mese feladatlapokat oldottak meg. Mi-
kor besötétedett, elkezdődött a Meseországban való barango-
lás. A gyermekek villanylámpa fényénél küzdötték le az akadá-
lyokat és oldották meg a mesealakok által kitűzött feladatokat.
A mesealakok között volt: sárkány, vizimanó és Plútó kutya. A
négy csoportra osztott színes fejpánttal megjelölt gyerekek
gyűjtötték a kincseket, melyeket a kalózok rejtettek el a szige-
ten, kiszabadították a hercegnőt a sárkány fogságából, találós
kérdéseket oldottak meg és a mézeskalács házikóról valódi ka-
lácsokat kóstolhattak meg.

A meseút végén, mikor visszatértek a valóságba, jutalmat
kaptak bátorságukért és ügyességükért, majd a tábortűznél
Marshmallov cukrot sütögettek, ami nagyon ízlett valahá-
nyuknak. Késő este kellemesen elfáradva bújtak az ágyba és
reggel nagy örömmel mesélték szüleiknek az éjszaka átélt él-
ményeket. Az elégedett gyerektekintetek ösztönöznek ben-
nünket, hogy az elkövetkezendő tanévben is szervezzünk ha-
sonló hangulatú akciót. 

Varga Mária és Tóth Angelika

Rozprávková noc Meseéjszaka 

Ipari park kerestetik

Hľadá sa miesto pre priemyselný park
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Jedného daždivého júnového večera som
pricestoval do Štúrova, aby som prevzal
post šiesteho strážcu mosta Márie Valérie.
Mal som pramálo predstáv o tom čo oča-
kávať, no i mnohé plány čo chcem robiť a
ohromnú zvedavosť dozvedieť sa o Štúrove
a Ostrihome čím viac. Rozhodol som sa, že
sa pokúsim strážiť most cez svoje kresby.
Každý deň chodím k mostu a sadnem si
presne na to isté miesto. Sedím na brehu
rieky medzi policajným člnom a polerom
číslo 9 a niekoľko hodín kreslím most, väč-
šinou neskoro popoludní. Takto trávim
čas v službe, pozorujem most, svetlo,
štruktúru a rieku a pokúšam sa zazname-
nať čo vidím, a ako sa tieto rôzne prvky
menia a súvisia. Sám som si postavil malý
pozorovací stôl z dvoch betónových kvád-
rov a vzal som svoju vlastnú stoličku. Keď
ľudia prechádzajú okolo, pozdravia sa a
niektorí, najmä deti sa pristavia dlhšie a
pozorujú ako pracujem. Ľudia sú veľmi
zdvorilí a nevyrušujú ma. Ich reakcie tak
trochu závisia od samotnej kresby. Ak som
niekoľko dní kreslil celý most, väčšinou
povedia, že je to super. Ale ak som niekoľ-
ko dní kreslil vodu alebo oblohu a kresba
nemá nič spoločné s mostom, nepovedia
nič a sú tak trochu zmätení prečo tu niekto
sedí a pracuje na zdanlivo abstraktnej kres-
be. Avšak ja musím kontrolovať a kresliť
niekedy aj vodu aj nebo, keďže ich most
pretína. Keď kreslím, cítim akoby som pre-
chádzal tam a späť po moste a každý po-
hyb štetca alebo krížik na papieri budoval
nové spojenie s mostom. Vraciam sa k tej
istej kresbe niekoľko dní a spojenia naras-
tajú až nakoniec prestanem náhodne ma-
ľovať alebo preto, že by tam bolo už prive-
ľa farby. Tak ako priveľa ťarchy na moste
by mohlo spôsobiť jeho zrútenie, a to je ni-
ečo, čoho by som nechcel byť svedkom po-
čas mojej služby. Ak nesedím vonku a ne-

kreslím most, pozerám si kresby vo svojom
byte, prekresľujem a analyzujem niektoré z
nich z rôznych pohľadov, aby som vytvoril
ďalší rad spojení s mostom. Hľadám skry-
tý rytmus a stavbu, kazy a zmeny v pôvod-
ných kresbách, podobne ako by sa inžinier
pozeral na most, na stavebné podmienky a
tok neviditeľných síl pokúšajúc sa ich po-
chopiť a zviditeľniť. Pozerám sa na detaily
kresieb, na vodu, oblohu, zem alebo stav-
bu mosta, na to ako súvisia spolu. A tak
ako sedím vonku, čím viac sa pozerám,
tým viac cítim a vidím mnoho rôznych po-
dôb mosta. 

Prečo práve kreslenie ? Keď sedím von-
ku, ľudia sa ma pýtajú prečo nefotím. Po
prvé, milujem kreslenie. Mnoho rokov som
pracoval ako stavebný inžinier aj ako ume-
lec, najmä v Anglicku, ale tiež v Nemecku
a Brazílii. Kreslenie spája tieto dve motivá-
cie. Keď navrhujem most, najprv ho mu-
sím nakresliť. Musím nakresliť to, ako mô-
žu vplývať sily a ako to súvisí so zemou a
riekou. Toto môže byť veľmi „jednoduchá
kresba”, ale zahŕňa geometriu a priestor, a
umožní mi vypočítať parametre mosta a
skontrolovať či bude vzdorovať. Keď maľu-
jem most, zároveň ho aj kreslím, pozerám
sa na jeden bod a potom ho spojím s ďal-
ším, a tak sa pomaly zjaví podoba. Ak by
niekto iný začal pracovať v rovnakom ča-
se, z rovnakého uhla pohľadu, kresba by
bola úplne odlišná. To isté by platilo aj pre
dvoch inžinierov, ktorí navrhujú ten istý
most. Pre mňa je to nádherné a ukazuje mi
to, že všetci vidíme veci trochu inak, ale sa
môžeme spojiť cez kresby, teda cez ume-
nie.

Ostrihom a Štúrovo sú si dosť podobné,
ale aj odlišné. Tieto odlišnosti som zbadal
len pri opakovaných prechodoch po mos-
te. Toto je pre mňa najkrajší aspekt, ktorý
prinieslo obnovenie mosta Márie Valérie.
Teraz môže každý kto chce prechádzať krí-
žom-krážom medzi týmito odlišnosťami –
napríklad krehkým vytríbeným ovzduším
Ostrihomu a ligotavým pôvabom letnej
pešej zóny v Štúrove, starým kúpaliskom
pri malom Dunaji a rozsiahlym komple-
xom kúpaliska Vadaš. Tieto rozdiely sa
vzájomne oživujú a dopľňajú.

Most spája tieto rozdiely, ale nepodma-
ňuje jeden druhým. Most tu je iba kvôli
Dunaju, ktorý rozdeľuje ale zároveň aj
spája. Spája Štúrovo so všetkými miestami
pozdĺž tejto nádhernej rieky od Nemecka
až po Čierne more a súčasne ho oddeľuje
od jeho najbližšieho suseda Ostrihomu.

Strávil som mnoho času na nádherných
brehoch, bicykloval sa a prechádzal som sa
po krajine alebo som testoval rôzne bary a
krčmy v Štúrove i Ostrihome. Rád oddy-

chujem na plážach, trochu si zaplávam,
opaľujem sa a pozorujem život na rieke,
kde a tak veľa toho udeje. Pozerám sa na
márnivých mladých ľudí na ich motoro-
vých člnoch, vodných skútroch a lyžiach,
ktorí bažia po pozornosti. Pozerám sa na
biele výletné lode a najmä na ťažké vlečné
lode, ktoré sa plavia hore prúdom. Pred-
stavujem si odkiaľ prichádzajú, kam idú a
práve vtedy nepociťujem, že som v Štúro-
ve, ale sa cítim byť spojený s každou inou
riekou alebo prístavom vo svete, kde som
bol. Takže vďaka Dunaju, Štúrovo nie je
len malé provinciálne mestečko na juhu
Slovenska. Vtedy sa necítim byť službuko-
najúcim strážcom mosta.

Môj dojem zo Štúrova je veľmi pozitív-
ny. Ľudia, ktorých som stretol boli srdeč-
ní, priateľskí a nápomocní. Bol som pozva-
ný na báječné jedlá, plávanie, drinky v
Green Pube a Bikerse, a takmer každý deň,
keď sa prechádzam po meste alebo idem
na pláž stretnem niekoho koho poznám.
Všimol som si, že ľudia sa tu toľko neus-
mievajú ako v západnej Európe, najmä v
Anglicku, ale keď sa usmievajú, ich úsmev
nie je taký povrchný. Ľudia sa mi tu poze-
rajú do očí, keď sa so mnou rozprávajú,
znovu je to zvyk, ktorý nie je taký bežný v
Anglicku alebo Nemecku. Rozhovory sú tu
priame, mnoho ľudí tu hovorí dosť otvore-
ne o svojich myšlienkach a snoch, a často
o tom, že by chceli odtiaľto odísť. Najsil-
nejší pocit, ktorý tu mám je, že som sa oci-
tol tak trochu v zasnenej a sentimentálnej
činohre, čo spôsobuje atmosféra zmiešaná
z prázdninových a malomestských nálad.
Ale táto hra je trochu strnulá, pretože väč-
šina ľudí, ktorí žijú v Štúrove sa pozná, a
nedá sa tu stratiť alebo zostať v anonymi-
te ako vo veľkých mestách. Keď raz niekto
dostane alebo získa svoju rolu, musí ju
hrať veľmi dlho alebo odísť. Moja dočasná
úloha strážcu mosta v tejto činohre je prí-
jemná, avšak je to rola, ktorú som nikdy
predtým nehral, a ktorá vyžaduje improvi-
záciu a pružnosť.

Myslím si, že most Márie Valérie je jedi-
ným mostom na svete, ktorý je strážený a
chránený umelcami. Toto z neho činí nie-
len nádherný most cez rieku Dunaj medzi
Slovenskom a Maďarskom, ale aj veľmi
zvláštny most prechádzajúci do mnohých
krajín cez práce týchto umelcov. Je to pre-
chod, ktorý sa koná bez pasovej a hranič-
nej kontroly. Je to prechod, ktorý sa usku-
točňuje cez krehký dialóg medzi ľuďmi.

Florian Foerster
(Z angličtiny preložila: Renáta Bohuslavová)

Otvorenie výstavy Floriana Foerstera
sa uskutoční 21. septembra 2006 o 16,00
hod. v mestskom múzeu.

Premostenie
– z denníka strážcu mosta –
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2006 júniusában, egy esős estén érkeztem Párkányba, hogy elfoglal-
jam a Mária-Valéria híd hatodik hídőrének posztját. Akkor még nem
tudtam, mit várhatok, viszont rengeteg elképzelésem volt arról, hogy
mit szeretnék csinálni. Szerettem volna minél többet megtudni Pár-
kányról és Esztergomról. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom a rajza-
imon keresztül őrizni a hidat. Minden nap lemegyek a hídhoz és pon-
tosan ugyanarra a helyre ülök, a rendőrségi csónak és a kilences kikö-
tőbak közé, és órákon át rajzolom a hidat. Általában késő délután, ek-
kor vagyok én szolgálatban. Figyelem a fényt, a szerkezetet és a folyót,
majd megpróbálom lejegyezni, hogy mit látok, hogy a különböző ele-
mek hogyan változnak és hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Építettem
magamnak egy kis megfigyelő asztalt két beton tömbből és oda viszem
a saját székemet. Az emberek odajönnek, köszönnek, néhányan, főleg
gyerekek, akik tovább is ott maradnak és nézik, ahogy dolgozok. Az
emberek nagyon tiszteletteljesek és nem zavarnak. A reakciójuk a raj-
zom állapotától függ. Ha néhány napon keresztül az egész hidat rajzo-
lom, azt mondják szuper, vagy valami más dicsérő szót. Ha viszont a
vizet vagy az égboltot rajzolom, és a rajz nem kapcsolódik egyértelmű-
en a hídhoz, nagyon keveset szólnak, vagy csak csodálkoznak, hogy
miért ül ott valaki egy absztraktnak tűnő rajzon dolgozva. Nekem el-
lenőriznem kell a vizet és az égboltot is, mivel a híd mindkettőn átha-
lad. Amikor rajzolok, úgy érzem, mintha többször átmennék a hídon,
oda-vissza, mintha minden ecsetvonás és rajzvonal a papíron új kap-
csolatot teremtene a híddal. Ugyanazt a rajzot több napon keresztül
rajzolom, így egyre több kapcsolat jön létre. Végül abbahagyom a raj-
zolást, csak úgy találomra vagy, mert még több festék elnehezítené,
mint ahogy a túl sok teher a hidat lerombolná, aminek nem szeretnék
tanúja lenni itt tartózkodásom alatt. Amikor nem rajzolom a hidat, a
stúdiómban nézegetem a rajzaimat, átrajzolom azokat, különböző ará-
nyok és anyagok alapján elemzem az egyes részeket – új kapcsolatokat
teremtve a híddal. Keresem a rejtett ritmust és a szerkezetet, a hibákat
és eltéréseket az eredeti rajzban, hasonlóan, mint egy mérnök, aki a
híd szerkezeti állapotát és a láthatatlan erőket figyeli, majd megpróbál-
ja megérteni és láthatóvá tenni azokat. Megfigyelem a rajz részleteit, a
víz, az égbolt és a föld mintáját, a híd szerkezetét, és ezek egymáshoz
való kapcsolódását. 

Miért a rajz? Amikor kint ülök, az emberek néha megkérdezik, mi-
ért nem készítek fényképeket. Először is szeretek rajzolni. Éveken ke-
resztül dolgoztam szerkesztőmérnökként, csakúgy, mint művészként
főleg Angliában, de Németországban és Brazíliában is. A rajz összekö-
ti ezt a két hátteret. Amikor hidat tervezek, először le kell azt rajzol-
nom. Le kell rajzolnom, hogyan hatnak a különböző erők, és milyen
összefüggésben lehetnek a talajjal és a folyóval. Ez egy „egyszerű” rajz
lehet, de kijelöli a geometriát és a teret, ezáltal megtervezhetem a hi-
dat és ellenőrizhetem, hogy állni fog-e. Amikor egy hidat festek, le is
rajzolom. Megnézek egy pontot, majd összekötöm egy másikkal, és
így tovább, amíg lassan meg nem jelenik a kép. Ha valaki más ugyan-
akkor és ugyanabból a szögből kezdené el rajzolni, az ő rajza mégis tel-
jesen más lenne. Ez az eltérés szintén megjelenik két mérnöknél, akik
ugyanazt a hidat tervezik. Számomra ez gyönyörű, és azt mutatja, hogy
mindannyian egy kicsit eltérően látjuk a dolgokat, de kapcsolatot te-
remthetünk egymás között a rajz – tehát a művészet – segítségével. 

Esztergom és Párkány hasonlóak, mégis különbözőek. Ezeket az el-
téréseket akkor tapasztalom, ha többször átkelek a hídon. Számomra
a Mária-Valéria híd újjáépítésének legcsodálatosabb szempontja az,
hogy így mindenki kedve szerint ingázhat az egyes különbségek között
– például nyáron Esztergom kifinomult légköre és a párkányi főutca
ragyogó varázsa, a Kis-Duna melletti fakult nyitott medence és az óri-
ási Vadas fürdő között – és láthatja, hogy ezek a különbségek egymás-
ból táplálkoznak. A híd összeköti ezeket a különbségeket, de nem hó-
dítja meg az egyiket a másik által. A híd a Duna miatt van itt, ami el-
választ, ugyanakkor összeköt. Összeköti Párkányt az összes többi hely-

lyel e gyönyörű folyó mentén – Németországtól egészen a Fekete-ten-
gerig, és ugyanakkor elválasztja a legközelebbi szomszédjától, Eszter-
gomtól. 

Rengeteg időt töltöttem a csodálatos parton, bicikliztem és bejártam
a tájat, vagy épp teszteltem a különböző bárokat és ivókat Esztergom-
ban és Párkányban. Szeretek elidőzni a parton, úszni egy keveset és na-
pozni, megfigyelni a folyó menti életet. Olyan sok minden történik a
folyón. Nézem a hiú fiatal férfiakat a motorcsónakjaikon, jet-jeiken
vagy ahogy vizisíznek, amint azon igyekeznek, hogy észrevegyék őket,
nézem a fehér sétahajókat, és főleg a csodálatos nehéz uszályokat fel-
felé menet a Dunán. Megpróbálom elképzelni, honnan jönnek és ho-
vá igyekeznek. Ilyenkor nem igazán érzem magam Párkányban, ha-
nem egy másik folyónál vagy kikötőben, ahol már valamikor jártam.
Tehát a Dunának köszönhetően Párkány nem csak egy vidéki kisváros
Szlovákia déli részén. Ez az a pillanat, amikor már nem érzem, hogy
szolgálatban lennék hídőrként. 

Az elejétől kezdve jó benyomásom van Párkányról. Az emberek,
akikkel találkoztam, nagyon szívélyesek, barátságosak és segítőkészek.
Sok megívást kaptam ízletes vacsorákra, úszásra, italra a Green Pub-ba
vagy a Bikers-be, és szinte minden nap, amikor sétálok a városban
vagy lemegyek a partra találkozom ismerősökkel. Azt is észrevettem,
hogy itt az emberek nem mosolyognak olyan gyakran, mint Nyugat
Európában, főleg Angliában. De ha mosolyognak, a mosolyuk nem
felszínes. Itt az emberek a szemembe néznek, amikor beszélek – ismét
egy szokás, amivel Angliában vagy Németországban nem találkoztam.
Az itteni párbeszédek szintén nagyon egyenesek – az emberek nyíltan
beszélnek a gondolataikról és az álmaikról, és gyakran arról, hogy sze-
retnének innen elmenni. Sokszor úgy érzem, mintha egy kissé álmo-
dozó és szentimentális színdarabban lennék itt Párkányban, a nyaralá-
si és kisvárosi hangulatok keveredése miatt. Viszont a darab egy kissé
merev, mert az itt élő emberek ismerik egymást, így nem tudnak elbúj-
ni vagy ismeretlenek maradni, mint a nagyvárosiak. Ha valaki meg-
kapta, vagy kiválasztotta a saját szerepét, azt hosszú ideig kell játsza-
nia, vagy el kell mennie. Az én átmeneti szerepem hídőrként egy kel-
lemes szerep ebben a darabban, azonban ez egy olyan szerep, amit még
sohasem játszottam, és ami rögtönzést és rugalmasságot követel. Úgy
gondolom, hogy a Mária Valéria híd az egyetlen olyan híd a világon,
amit művészek őriznek. Ezáltal nem csak egy csodálatos Dunát átíve-
lő hídról van szó Szlovákia és Magyarország között, hanem egy olyan
hídról, ami számos országot köt össze az őt őrző művészek munkái ál-
tal – egy olyan átkelést szimbolizálva, ami útlevél és határellenőrzés
nélkül, az emberek törékeny párbeszéde által történik.

Florian Foerster
(Angolból fordította: Simon Anikó)

Florian Foerster kiállításának megnyitója 2006. szeptember 21-én,
16,00 órakor lesz a városi múzeumban.

Átkelés
– feljegyzések a hídőr naplójából –
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2. – Átadták az új kulturális központot és könyvtárat Kö-
bölkúton. 

3. – A Hídőr-házban megnyílt Sam és Katah Kerson híd-
őrök műveiből összeállított rajzkiállítás. Este „vízi tele-
fon” kötötte össze a Duna két partját, neves svájci művé-
szek részvételével.
– A Párkányi Ady Endre Alapiskola Kuckó bábcsoportja:
Fabulák című produkciója nyerte a XXXI. Duna Menti
Tavasz fesztivál fődíját és a gyerekzsüri díját. 

4. – Štúrovo – Púchov B 1:5 (0:1) – bajnoki labdarúgó mér-
kőzés.

5. – Gyermeknap a Vadas termálfürdőben – a VMK rendez-
vénye.

7. – A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola végzős diákjainak
munkáiból nyílt kiállítás a városi galériában. 

9. – Dorogon a IX. Nemzetközi Kórusfesztiválon szerepelt
a Csemadok Szivárvány kórusa.
– A szlovák alapiskolában megnyílt a 2. Štúrovská paleta
című kiállítás, melyen tíz alapiskola diákjainak munkái
kerültek kiállításra. A festészet kategória győztesei: Si-
mon Viktória (Ady E. Alapiskola), Kitty M. Michal, Ni-
koletta Kaláziová (ZŠ). A kombinált technika kategória
legjobbjai: Martin Lakatos, Barbara Boóczová, Nikoletta
Szurcsíková, Oliver Varga (valamennyien ZŠ) és Keserű
Eszter (Speciális iskola). Különdíjjal lettek jutalmazva:
Kotlár Ágnes (Piliscsév), Michaela Nagyová (ZŠ), Borsay
Zsuzsanna (Barót) és Uresch Vivien (Esztergom). 
– VII. Kuckó Bábfesztivál a VMK nagytermében, melyen
a budapesti Meseláda, a táti Tátika, a nyergesújfalui Pi-
nocchio, a muzslai Bors, a garamszentgyörgyi Lángocska
és a házigazda Kuckó Bábcsoportok az óvodásoknak
majd az alsó tagozatos iskolásoknak adták elő műsoru-
kat. 

10.– A Kárpát-medence keresztény közösségeinek „Háló”
találkozója a VMK-ban. 
–Kisújfalun a faluház udvarának szabadtéri színpadán a
Napsugár színjátszó csoport előadta Jókai Mór: A debre-
ceni lunátikus c. színművét. 

11.– V. Duna Menti Folklór Fesztivál a köbölkúti szabadté-
ri színpadon. 
– Topolčany – Štúrovo 3:0 (2:0) – a labdarúgó III. liga
nyugati csoportjának zárófordulójában. Csapatunk a 9.
helyen végzett. 

14.– Megnyílt a Town twinning – nemzetközi testvérvárosi
diákolimpia Barót, Bruntál, Castellarano, Esztergom,
Klobuck és Párkány sportolóinak részvételével. 

15.– A budapesti Pataky Művelődési Központ könyvtárépü-
letében megnyílt a Párkányi Képzőművészkör tagjainak
munkáiból összeállított kiállítás. 

18.– Edda koncert a köbölkúti szabadtéri színpadon.
20.– Meglátogatta városunkat Rodolphe Wallee, az Egye-

sült Államok pozsonyi nagykövete.
21.– Halálának 30. évfordulója alkalmából megnyílt Pallos

Sándor festményeinek kiállítása a városi galériában.
24.– Falunap Nánán.

– Múzeumok éjszakája a városi múzeumban. A keretmű-
sorban felléptek: Rákota Bianka mesemondó, az ebedi
citerazenekar, a Strigonium Consort Régizene együttes,
a párkányi Színkör, a Johnie and Bastard Band és a
Bonzo and The Resonators zenekarok.

25.– XXXII. Ipolyparti Randevú Szalkán.
30.– Átadták a forgalomnak a felújított Bem József utcát. 

– Nyárnyitó – Az Apostol együttes koncertje a kikötői
parkolóban a VMK rendezésében.

(p.j.)

2. – V Gbelciach odovzdali do užívania nové kultúrne stredis-
ko a knižnicu. 

3. – V Dome strážcov mosta bola otvorená výstava z kresieb
strážcov mosta Sama a Katah Kersona. Večer na brehu Du-
naja sa uskutočnil projekt „preRIEKAnie”, v rámci ktorého
nadviazali kontakt medzi dvoma brehmi Dunaja významní
švajčiarski umelci. 
– Bábkový súbor ZŠ Endre Adyho Kuckó bol odmenený na
XXXI. Festivale Podunajskej jari v Dunajskej Strede za svo-
ju produkciu „Fabulák” hlavnou cenou festivalu a zvlášt-
nou cenou detskej poroty. 

4. – Štúrovo – Púchov B 1:5 (0:1) – majstrovský futbalový zá-
pas.

5. – Deň detí na termálnom kúpalisku Vadaš – podujatie
MsKS.

7. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z prác absolven-
tov Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta.

9. – Spevokol MO Csemadoku Szivárvány účinkoval na IX.
Medzinárodnom festivale spevokolov v Dorogu.
– Na Základnej škole bola otvorená 2. Štúrovská paleta –
výstava z výtvarných prác žiakov desiatich základných škôl.
V kategórii maľba zvíťazili: Simon Viktória (ZŠ Endre Ady-
ho), Kitty M. Michal a Nikoletta Kaláziová (ZŠ). V kategó-
rii kombinovaná technika zvíťazili: Martin Lakatos, Barba-
ra Boóczová, Nikoletta Szurcsíková, Oliver Varga (všetci
ZŠ) a Keserű Eszter (Špeciálna škola). Osobitné ceny získa-
li: Kotlár Ágnes (Piliscsév), Michaela Nagyová (ZŠ), Borsay
Zsuzsanna (Baraolt) a Uresch Vivien (Ostrihom). 
– Vo veľkej sále MsKS sa konal VII. Festival bábkových sú-
borov Kuckó. Zúčastnené súbory: Meseláda (Budapešť), Tá-
tika (Tát), Pinocchio (Nyergesújfalu), Bors (Mužla), Lángoc-
ska (Jur nad Hronom) a Kuckó, ktoré predviedli svoje ume-
nie škôlkarom a žiakom 1. stupňa základných škôl.

10. – Stretnutie kresťanských spoločenstiev Karpatskej kotliny v
MsKS.
– V priestoroch obecného domu v Novej Vieske predviedol
hru Móra Jókaiho: „A debreceni lunátikus” divadelný súbor
Napsugár.

11. – Na amfiteátri v Gbelciach sa konal V. Podunajský folkló-
rny festival.
– Topolčany – Štúrovo 3:0 (2:0) – v záverečnom kole III.
futbalovej ligy skupina Západ. Naše mužstvo skončilo na 9.
mieste.

14. – Otvárací ceremoniál medzinárodnej športovej olympiády
študentov Town twinning za účasti mladých športovcov
družobných miest: Baraolt, Bruntál, Castellarano, Ostri-
hom, Klobuck a Štúrovo. 

15. – V knižnici Kultúrneho strediska Pataky v Budapešti bola
otvorená výstava z prác členov Klubu výtvarníkov zo Štúro-
va.

18. – Koncert skupiny Edda na amfiteátri v Gbelciach.
20. – Navštívil naše mesto bratislavský veľvyslanec USA Rodol-

phe Wallee.
21. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z malieb Sándo-

ra Pallosa z príležitosti 30. výročia jeho úmrtia.
24. – Obecný deň v Náne.

– Noc múzeí v mestskom múzeu. V kultúrnom programe
účinkovali: Rákota Bianka, citarový súbor z Obidu, Strigo-
nium Consort – Ostrihom, Párkányi Színkör a hudobné sku-
piny Johnie and Bastard Band a Bonzo and The Resonators.

25. – XXXII. folklórny festival Ipolyparti randevú v Salke. 
30. – Odovzdali do prevádzky obnovenú ulicu J. Bema. 

– Vitaj leto – koncert hudobnej skupiny Apostol na prístav-
nom parkovisku. 

(p.j.)

Júniusban történt Stalo sa v júni
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1. – Mons. Burián László ft. Esperes gyémántmiséje Ebeden.
2. – Mons. Burián László ft. Esperes gyémántmiséje Párkányban.
5. – A Teraszok lakótelepen megkezdte ötnapos szereplését a

Williams Cirkusz.
7. – A kéméndi Szerelem-szigeten a Ghymes Együttes, a Párkány

és Vidéke Kulturális Társulás, az esztergomi Eurohíd Alapítvány
és Kéménd önkormányzata rendezésében megkezdődött a két-
napos Szikince-Ghymes Művészeti Fesztivál. Néhány neves köz-
reműködő: L´art pour l´art Társulat, Mozart Vonósnégyes,
Dörner György Forrás Színháza, Ghymes Együttes, Korzár,
Sound Gixer.

13. – A IX. Jazztergom 2006 zenei fesztivál nyitókoncertje a Sétáló
utcán. Közreműködött a Step by Step és a Fortunes együttes. 

14. – Halálos áldozatot követelő baleset történt reggel Párkány és
Kőhidgyarmat között: egy LIAZ kukásautó ütközött a Léva fe-
lé tartó motoros személyvonattal egy vasúti átjárónál. A motor-
vonat mindkét kocsija kisiklott, az utasok közül egy 34 éves fia-
talember szörnyethalt, a motorvonat és a gépkocsi vezetője sú-
lyosan megsérült, további 20 utas szenvedett kisebb-nagyobb sé-
rüléseket. 

15. – A lónak vélt menyasszony – a nánai Színjátszócsoport vendég-
játéka az Esztergomi Várszínházban. 

16. – Szlovákia Nemzetközi Terepmotoros Bajnoksága a nánai
motocross pályán.

17. – A városi galériában „Lelkem virágai” címmel megnyílt Gál
Gabriella kiállítása.

22. – A Vadas termálfürdőben megrendezésre került a Vadas igaz-
gatója vándorserlegéért kiírt strandröplabda torna. A 23 csapat
részvételével megrendezett tornát Trencsén csapata nyerte az ér-
sekújvári gárda előtt.

26. – A városi múzeumban megnyílt a „Felvidéki népviseletek babá-
kon” c. kiállítás.

27. – A kikötői parkolóban megkezdődött a DunaFest 2006 párká-
nyi sörfesztivál. A három nap alatt 15 zenekar szórakoztatta a
nagyszámú közönséget, melynek kedvét még az esős időjárás
sem tudta elrontani. 

28. – Délután két órakor rajtolt a Vadas nagymedencéjében a ha-
gyományos 24 órás non-stop úszás. 

(p.j.)

1. – Diamantová omša dekana Mons. László Buriána v Obide.
2. – Diamantová omša dekana Mons. László Buriána v Štúrove.
5. – Cirkus Williams začal svoje vystúpenie na sídlisku Terasy. 
7. – Na Ostrove lásky pri Kameníne sa začal dvojdňový umelec-

ký festival Szikince – Ghymes organizátormi ktorého boli sku-
pina Ghymes, Kultúrne združenie Štúrovo a okolie, ostrihom-
ská nadácia Eurohíd a samospráva obce Kamenín. Na festiva-
le medzi inými účinkovali: divadlo L´art pour l´art , Mozar-
tovo sláčikové kvarteto, Divadlo Forrás, skupina Ghymes,
Korzár a Sound Gixer.

13. – Na pešej zóne sa konal úvodný koncert 9. ročníka hudobné-
ho festivalu Jazztergom 2006. Účinkovali skupiny Step by
Step a Fortunes.

14. – Medzi Štúrovom a Kamenným Mostom na železničnom pre-
chode došlo k vážnej dopravnej nehode, keď smetiarske ná-
kladné auto LIAZ sa zrazilo s motorovým osobným vlakom
vypraveným do Levíc. Obidve vozne motorového vlaku sa vy-
koľajili, jeden 34-ročný cestujúci na mieste zomrel. Vodič vla-
ku a nákladného auta sa ťažko zranili, ďalších 20 cestujúcich
utrpelo menšie – väčšie zranenia. 

15. – Na Hradnom divadle v Ostrihome účinkovali divadelníci z
Nány 

16. – Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v motocrose na mo-
todrome v Náne.

17. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z prác Gabriely Gál
pod názvom: Kvety duše.

22. – Na termálnom kúpalisku Vadaš sa konal plážový volejbalo-
vý turnaj za účasti 23 družstiev o Putovný pohár riaditeľa Va-
dašu. Turnaj vyhralo družstvo Trenčína pred Novými Zámka-
mi. 

26. – V mestskom múzeu bola otvorená výstava „Maďarské kroje
na Slovensku”. 

27. – Na parkovisku v prístave sa začal štúrovský pivný festival
DunaFest 2006. Ani dažďové počasie nevedelo pokaziť nála-
du početného obecenstva, ktoré počas troch dní zabávalo 15
hudobných skupín.

28. – O 14.00 hodine bolo vo veľkom bazéne kúpaliska Vadaš od-
štartované tradičné 24 hodinové non-stop plávanie. 

(p.j.) 

A hatodik ipolyszalkai kézműves táborban a kosárfonás, kötélve-
rés, batikolás, nemezelés, üvegfestés, makramé és a gyertyaöntés
csínját-bínját sajátíthatják el az érdeklődők. Dikácz Zsuzsától, a
szalkai tájház vezetőjétől megtudtuk, hogy a szervezésen változtatni
kellett, mivel tavaly már 120 gyerekkel foglalkoztak egyszerre, ezért
most úgy döntöttek, hogy három kisebb csoportban fogadják a tá-
borozókat. A tájház tetőterében sikerült kialakítani két helyiséget a

bentlakó gyerekek számára. Az étkeztetést a helyi csárda, illetve a
szervezők vállalták magunkra, bográcsozásra, lepénysütésre is sor
került. A tájház vezetője szerint sikeresnek mondható a tábor, ami
nemcsak a résztvevők magas számából, hanem abból is kitűnik,
hogy a gyerekek mintegy egyharmada évről évre visszajár, s van
olyan gyermek is, aki már hatodik alkalommal táborozott Szalkán. 

Szép

Júliusban történt Stalo sa v júli

Hatodszor is kézműves tábor

A budapesti székhelyű Oktatást és Kutatást Segítő Vállalkozás-
fejlesztési Közhasznú Társaság a közelmúltban több telket is felvá-
sárolt a Sobieski utca és a Duna közötti térségben, hogy ott lakó-
parkot építsen. A társaság a már meglévő telke mellé négyzetmé-
terenként 900 koronáért újabb 2626 négyzetméternyi területet vá-
sárolt. Elképzeléseik szerint 11 lakást és üzlethelyiségeket magába
foglaló többfunkciós épület, 12 családi ház, nyolc garázs és egy 44
férőhelyes parkoló épülne az említett lakóparkban. Az OKV KHT
őszre már birtokolni szeretné az építkezési engedélyeket.

Testületi kezdeményezésre a városi városi hivatal jelentést készí-
tett a lakásépítésekre igénybe vehető állami támogatásokról,
amelynek kérdőíve lapunk májusi számában is megjelent. A

közvéleménykutatás kiábrándító eredménnyel zárult. Az érdeklő-
dők mindössze 14 kitöltött kérdőívet juttattak el a városi hivatal-
hoz. A felmérésre reagálók több mint 70 százaléka – akiknek be-
vétele nem haladja meg a létminimum háromszorosát – azt szeret-
né, ha az elkészült új otthon a saját tulajdonába kerülne, és ennek
ára nem haladná meg az egymillió koronát. A csekély érdeklődés-
re való tekintettel a város csak oly módon tudná támogatni az ál-
lami támogatású lakásépítést, hogy a lakásokat egy külső beruhá-
zó cég építené fel és értékesítené. Ennek az a hátránya, hogy az ön-
kormányzat nem tudná befolyásolni az árképzést, viszont nem is
róna rá anyagi terhet.

Oravetz Ferenc

Lakásépítés lesz is meg nem is
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Párkány körzetében két faluban is kastélyfelújítás folyik. Bélán ez
év végén, Ipolybélen pedig a jövő nyáron készülnek el a felújítással.
Mindkét nevezetesség a jövőben szálláshelyként és agroturisztikai
célpontként működik majd. 

Skladan Iréntől, a falu polgármesterétől megtudtuk, hogy május-
ban egy olasz cég vásárolta meg Ipolybél neogótikus kastélyát. A ne-
vezettességet annakidején Csécsi Nagy Miklós építtette, majd 1946-
ig Csillag Károly és Aladár tulajdonában volt. A tulajdonosokat a há-
ború alatt koncentrációs táborba hurcolták. A kastély ezután állami
használatba került: először mezőgazdasági szakközépiskola, majd
kultúrház, könyvtár, ifjúsági klub volt az épületben. A rendszerváltás
után az örökösök tulajdonába került. Az évtizedek alatt jelentősen le-
romlott az épület állaga. A munkálatok már a nyár elején megkez-
dődtek: az úrilak az eredeti stílushoz hűen kerül majd felújításra. Ide-
genforgalmi beruházásról van szó, a kastélyban éttermet és szállót
alakítanak ki és megteremtik az agroturizmushoz szükséges feltétele-
ket, így a közeljövőben lovagolni és vadászni is lehet majd Bélen. .

A jelenleg szintén felújítás alatt álló bélai kastélyban is végéhez kö-
zelednek a munkálatok. A szállodát és konferenciaközpontot is ma-
gába foglaló objektum mellett golfpályát és lovardát is szeretnének
kialakítani. 

Szép

V našom regióne renovujú aj dve kaštiele: v Belej plánujú
ukončiť práce koncom roka a Bielovciach na budúce leto.
Objekty budú využité ako ubytovacie priestory a agroturis-
tické ciele. 

V máji kúpila bielovský neogotický kaštieľ jedna talianska
firma. Od starostky Ireny Skladanovej sme sa dozvedeli, že
kaštieľ onoho času postavil Csécsi Nagy Miklós a do roku
1946 boli jeho majiteľmi Károly a Aladár Csillag, ktorí počas
vojny boli odvlečení do koncentračného tábora. Po vojne sa
užívateľom kaštieľa stal štát. Najprv tu bola stredná poľno-
hospodárska škola, potom kultúrny dom, knižnica, klub mlá-
deže. Po roku 1989 ju reštitúciou získali späť dediči. Počas
desaťročí je budova značne schátralá. Rekonštrukčné práce sa
začali už v lete – a budova bude obnovená podľa pôvodného
vzoru. V kaštieli bude vybudovaná reštaurácia a hotelová
časť, a vytvoria sa podmienky pre agroturistiku, s možnosťou
využitia pre jazdu na koňoch a poľovanie. 

Rekonštrukcia kaštieľa v Belej sa tiež blíži ku koncu. Bude
tu hotel a konferenčné centrum, a v rámci ďalšej výstavby sa
vybuduje tu golfové ihrisko a jazdiareň. 

Szép 
(Preklad: -gp-) 

Pallos Sándor 1918-ban született Kétyen. Később a család
Bénybe költözött, ahol fatelepet hozott létre kihasználva a Ga-
ramon szállított alapanyag adta lehetőségeket. Így gyermekko-
rától 1986-ban bekövetkezett hirtelen haláláig Bényben élt. A
gimnázium elvégzése után a budapesti Tungsramban tanult
elektrotechnikát. Itt ismerkedett meg Berán Lajos festőmű-
vésszel, aki felfigyelt tehetségére, tőle kapott bíztatást a festé-
szethez. Komolyabban csak házasságkötése után festegetett a
család örömére. Első képe 1951-ből maradt fenn, az utolsó
két nappal halála előtt készült. Élete során mintegy 150 képet
festett, melyből többet elajándékozott. Több alkalommal volt
kiállítása Érsekújvárban, Párkányban, Esztergomban, Bényben
és a környező falvakban. Alkotásaira jellemző a természet áb-
rázolása, de találhatók köztük portrék, csendéletek és a képze-
let szülte alkotások is. Néhány képén fellelhetők a naiv festé-
szet jellemzői. Mindez a vele született, ösztönös tehetség stílu-
sában. Halála után művei, mint örökség szétosztódtak, egy ré-
szük elkallódott. A párkányi tárlaton bemutatott képek leánya
Katalin örökségét képezik, aki óvja és gondozza édesapja em-
lékét. Az emlékkiállítás júliusban volt megtekinthető a városi
galériában. 

-b-

Kastélyok új köntösben Kaštiele v novom rúchu

Pallos Sándor kiállítása
Alexander Pallos sa narodil v roku 1918 v Keťi. Neskoršie sa

rodina presťahovala do Bíne, kde využijúc možnosti obživy da-
né Hronom založili drevosklad. Od detstva do náhlej smrti kto-
rá ho zasiahla v roku 1986 žil v tejto obci. Po ukončení štúdia
na gymnáziu sa vyučil za elektrotechnika v budapeštianskom
Tungsrame. Tu sa zoznámil s maliarom Lajosom Beránom, kto-
rý zbadal jeho talent a podporoval ho v ďalšej práci. Vážnejšie
sa začal zaoberať maliarstvom pre potešenie svojej rodiny. Prvé
jeho dielo sa zachovalo z roku 1951, posledné vzniklo dva dni
pred smrťou. Počas života namaľoval asi 150 obrazov, z ktorých
veľa rozdal.

Viackrát vystavoval v Nových Zámkoch, Štúrove, Ostrihome,
Bíni a v okolitých dedinách. Na jeho tvorbu je charakteristické
zobrazenie prírody, ale nájdeme aj portréty, zátišia a obrazy,
ktoré sa zrodili z fantázie. Na niektorých obrazoch sa stretáva-
me s charakteristickými znakmi naivného umenia. To všetko v
štýle vrodeného, spontánneho talentu. Po jeho smrti sa jeho di-
ela roztrúsili ako dedičstvo, časť sa z nich stratila. Obrazy štú-
rovskej výstavy pochádzajú z dedičstva dcéry Kataríny, ktorá aj
cez obrazy uchováva a chráni pamiatku otca. 

Výstavu mohli vidieť záujemcovia v júli v mestskej galérii.
-b- 

Výstava Alexandra Pallosa

Az esztergomi Kis-Duna sétányon augusztus 11-12-én került
megrendezésre a III. Regulus Borfesztivál, az Esztergomi Nyári
Fesztivál keretében. Elmondhatjuk, hogy a rendezvény vonzása
egyre növekszik, ami nem véletlen. Az Ister-Granum Eurorégió
településein termelt különféle borok mellett ebben az évben a
Laposa pincészet somlói és badacsonyi nedűit is megízlelhették
az érdeklődők. A rendezvényre gazdag kulturális programot ál-
lítottak össze a szervezők és a különleges ételféleségekből és ita-
lokból sem volt hiány a kétnapos borfesztiválon. A régió leg-
jobb borászainak színvonalas borversenyén a szakmai zsűri mel-
lett a közönség is voksolhatott az általa legjobbnak vélt nedűre.
A szlovákiai települések közül Párkány, Muzsla, Ebed,
Garamkövesd, Bátorkeszi, és Szőgyén borászai kínálták legne-

mesebb boraikat, amelyekről általában elismeréssel nyilatkoz-
tak fogyasztók és szakemberek egyaránt.

A szombaton délután kezdődött rendezvényen nagy sikert
aratott a Szent László templomi ábrázolásairól készült Szárnyas
Szabadtéri Tárlat és a pécsi Vivát Bacchus énekkar. A kilenc
„szárnyas oltáron” kiállított fotókat és a szent király cselekede-
teiről szóló szövegeket Naszák István lábatlani pedagógus ké-
szítette. 

A borfesztivál programjában fellépett a párkányi közönség
előtt is ismert Berecz András mesemondó, a Ladánybene 27 ze-
nekar, az ínyencek pedig Bencze Laci konyhájában megkóstol-
hatták az esztergomi török bég padlizsán ételeit. 

-O-

III. Regulus Borfesztivál 
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V dnešnej dobe pri sledovaní televíznych, rozhlasových relá-
cií a čítaní dennej tlače sa často stretávame s pojmami MOC,
KORUPCIA, KLIENTELIZMUS. No, akoby sa vytratili z nášho
slovníka také slová ako PRÁVO, MORÁLKA, ETIKA. Sme sved-
kami toho aj v našom meste. Zamýšľam sa nad jednou tragédi-
ou. Vo februári 2006 v dopravnej nehode, ktorú podľa zná-
mych svedectiev spôsobil príslušník mestskej polície, tragicky
zahynula mladá 17-ročná študentka. Dotyčný vodič v čase ne-
hody síce nebol v službe, no svojim nezodpovedným konaním
spôsobil smrť mladého dievčaťa, a neopísateľný žiaľ a smútok
jej rodičov a príbuzných.

Mestská polícia – ktorá je financovaná z našich daní – je zria-

dená za účelom ochrany majetku a bezpečnosti obyvateľov
mesta. Vodič spomínaného vozidla po ukončení práceneschop-
nosti znovu nastúpil do zamestnania, je opäť mestským poli-
cajtom. Je etické, aby takýto človek pôsobil ako ochranca prá-
va a bezpečnosti obyvateľov? Má morálne právo vyžadovať od
občanov dodržiavanie zákonov, nariadení a poriadku? Je nie-
kto zodpovedný za to, že takáto osoba môže znovu vystupovať,
ako ochranca práv, čím vrhá zlé svetlo na prácu celej mestskej
polície? Komu ešte môžeme dôverovať? Otázok by bolo ešte
viac, ale natíska sa hlavne jedna: Kto koho ochraňuje, a pred
kým?

D.H.

Manapság, ha figyeljük a televíziót, rádiót és olvassuk a na-
pilapokat, sokszor találkozunk a HATALOM, KORRUPCIÓ,
KLIENTELIZMUS fogalmakkal. Ellenben a JOG, ERKÖLCS,
ETIKA mintha kivesztek volna szótárunkból. Tanúi vagyunk
ennek városunkban is. Elmélkedem egy szomorú tragédia fö-
lött. 2006 februárjában közúti balesetben meghalt egy 17 éves
diáklány, amelyet az ismert tanúságok szerint egy, a városi
rendőrség kötelékébe tartozó személy okozott. Igaz, a baleset
idején nem teljesített szolgálatot, de felelőtlenségével egy fia-
tal lány halálát okozta, meg a szülei és rokonai leírhatatlan
fájdalmát. 

A városi rendőrségnek – mely az adóinkból van fenntartva

– az a feladata, hogy védje vagyonunkat, a város lakóinak jo-
gait és biztonságát. Az említett személygépkocsi vezetője be-
tegszabadsága után ismét belépett munkahelyére, ismét váro-
si rendőr. Etikus-e, hogy ilyen ember védje a lakosok jogait és
biztonságát? Van-e ezek után erkölcsi joga számonkérni bár-
kitől, hogy tartsa be a törvény szabályait és a rendet? Felelős-
e valaki azért, hogy egy ilyen személy ismét a jog védelmező-
jévé lépett elő, rossz fényt vetve ezzel az egész városi rendőr-
ség munkájára? Kiben lehet még ezután bíznunk? Lehetne
még több kérdés is, de már csak egy utolsó kérdésem van: Ki
kit védelmez, és kitől?

D.H.

Vzhľadom na nepriaznivý stav vody v jarnom období, ale naj-
mä na 14 denné prerušenie prípravy v dôsledku zaplavenia han-
gáru, išli štúrovský kanoisti na majstrovstvá republiky so skrom-
nejšími cieľmi, ale s odhodlaním vybojovať si čestné pozície v
rámci Slovenska. Žiacke majstrovstvá sa konali vo Zvolene a v
Piešťanoch. Najúspešnejšou pretekárkou bola Jutka Kecskeméti-
ová, ktorá si vo Zvolene vybojovala jedno druhé, jedno štvrté a
jedno siedme miesto. Veronika Takácsová bola raz štvrtá a dva-
krát sa umiestnila na siedmom mieste, Tomáš Fischer skončil
dvakrát na piatom mieste. 

Prekvapením bola finálová účasť mladších dorastencov – Ko-
zubeka s Nozdrovickým – v dvojkajaku na 1000 m trati, kde
skončili na 9. mieste. Na 500 m trati sa už do finále neprebojo-
vali. 

V Piešťanoch bola opäť úspešná Jutka Kecskemétiová, ktorá si
vybojovala dve bronzové priečky na 500 m i na 2 km v singlka-

jaku. V mladšom žiactve – najpočetnejšie obsadenej kategórii
(42 štartujúcich) si pekné siedme miesto vybojoval Viktor Kec-
skeméti v kajaku jednotlivcov. V dvojkajaku žiaľ nemal partne-
ra z domáceho oddielu z dôvodu nemoci a s partnerom zo Ša-
morína skončili až v druhej polovici štartujúcich. Vo finále na
500 m trati si ešte šieste miesto vybojovala staršia žiačka Vero-
nika Takácsová. 

Tréner vzhľadom na skôr uvedené nútené prerušenie prípravy
hodnotí výkony svojich zverencov ako uspokojivé a verí, že v
druhej polovičke sezóny budú ešte gradovať. Berie do úvahy i
skutočnosť, že napr. Tomáš Fischer a Viktor Kozubek prešli do
vyššej vekovej kategórie. Veľmi sa zlepšil Viktor Kecskeméti. Vi-
ac síce čakal od dievčat, ale prekvapili zas Kozubek s Nozdrovic-
kým už účasťou vo finále, kde boli len dve lode prvoročiakov v
ich kategórii.

J.K.

Kto koho ochraňuje, a pred kým?

Ki kit védelmez, és kitől?

Bez zlatej, ale so cťou

Nové byty budú aj nebudú
Budapeštianska Verejnoprospešná spoločnosť na pomoc výu-

ky, výskumu a rozvoja podnikania odkúpil od mesta pozemky
na Sobieskeho ulici, kde mienia postaviť tzv. obytný park. Spo-
ločnosť vlastne prikúpila k vlastnému pozemku ďalší pozemok o
výmere 2626 m? za cenu 900 Sk/m?. Podľa predstáv by sa tu vy-
budovalo 11 bytov a 3 obchody v jeden viacúčelovej budove,
ďalej 12 rodinných domov, 8 garáží a 44 miestne parkovisko.
Spoločnosť by na jeseň chcela mať v rukách stavebné povolenie.

Na podnet mestského zastupiteľstva mestský úrad pripravil
informáciu o možnostiach využitia štátnej podpory na bytovú
výstavbu, ktorého dotazník bol uverejnený aj v našom májovom
čísle, za účelom zmapovania požiadaviek obyvateľov. Prieskum

verejnej mienky sa skončil s poľutovaniahodným výsledkom.
Záujemcovia vrátili na mestský úrad len 14 vyplnených dotaz-
níkov. Pri tom 70% záujemcov – ktorých príjem neprekročí troj-
násobok životného minima – by chcelo, keby postavený byt sa
stal ich majetkom, a jeho cena by neprekročila milión korún.
Vzhľadom na nízky záujem mesto by podporilo bytovú výstav-
bu so štátnou podporou len v prípade, ak by byty boli postave-
né a predávané vonkajším investorom. V tomto prípade by mes-
to nemalo dosah na tvorbu cien, ale ani by to nezaťažilo mest-
ský rozpočet. 

Oravetz F.
(Preklad: GP)
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A nemzetünk lelki megújulását szolgáló, ez év január elsején me-
ghirdetett Engesztelő Imaév keretében a Szlovák és a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferenciák állandó tanácsainak tagjai június 29-én a
népeink közötti kölcsönös kiengesztelődés jegyében közös szentmisét
mutattak be az esztergomi bazilikában. A szentmise alatt felolvasásra

és aláírásra került a két püspöki konferencia testvéri levele a kienges-
ztelődésről és az együttműködésről. Az eseményre XVI. Benedek pá-
pa apostoli áldását küldte, amelyet szintén felolvastak. Szentbeszédet
mondott František Tondra püspök, az SZKPK elnöke. Ennek kapc-
sán fogalmazta meg Käfer István professzor az alábbi gondolatokat.

Másfél évszázadig tartó tragédiasorozat következtében a mai ma-
gyar és szlovák közvéleményben, keresztény közgondolkodásban,
sőt Egyházunk belső életében is a szlovákság, illetve a magyarság ké-
pe gyakran negatív, idegen, kényelmetlen, de mindenekelőtt isme-
rethiány jellemzi.

Nem bizonyítható, hogy a magyarok és a szlovákok ősei harcol-
tak egymás ellen. A két etnikum természetes egységben, szimbiózis-
ban forrt össze, és közösen hozta létre azt a kultúrát, amit magya-
rországinak nevezhetünk. E kultúra létrehozói anyanyelvüktől füg-
getlenül azonos magyarországi identitástudattal rendelkeztek. Szent
István keresztény királyságában jöttek létre a későbbi, a mai nemze-
ti sajátosságokat meghatározó szellemi értékek, formálódtak a nem-
zeti nyelvek. Pázmány Péter volt az első, aki a cseh gyakorlattal
szemben saját nyelvük használatára buzdította szlovák ajkú híveit.
Gazdag alapítványt tett szlovák prédikációk tartására. Az Esztergo-
mi Rituáléban a mai szlovák irodalmi nyelv alapjául szolgáló kö-
zépszlovák nyelvjárást szorgalmazta, és szlovákra fordíttatta Isteni
igazságra vezérlő kalauzát. A jezsuita Szöllősi Benedek magyar,
majd szlovák nyelvű Cantus Catholicit adott ki Pannónia népének,
Szent Cirill és Metód tiszteletét terjesztette. Egy Balassi Bálint mű-
veit tartalmazó kódexbe szlovák verseket is jegyeztek, akár a későb-
bi kéziratos énekeskönyvekbe. Krman Dániel evangélikus szuperin-
tendens Rákóczi elkötelezett szlovák sajtószervezője, ideológusa
volt. A jezsuita Timon Sámuel az ún. befogadó elméletet, a Kárpát-
medencébe érkező magyarok és az itteni szlávok testvérközösségét
hirdette. Rudnay Sándor, Esztergom régi fényének visszaállítója a
szlovák művelődés mecénása és a szlovák prédikáció egyik legnagy-
obb mestere, Bartakovics Béla egri érsek a szlovák templomi éne-
klés támogatója volt.

A szlovákság hungarus patriotizmusa a már ellentéteket is megfo-
galmazó nemzeti romantika korában is töretlen volt. Ján Kalinčiak
Magyarországhoz hűséges prózája Andrej Sládkovič Mátyás királly-
al parolázó gyetvai legénye, Pavol Országh Hviezdoslav Arany-, Pe-
tőfi-és Madách-fordításai sok-sok egyéb mellett jelzik e magyar-
szlovák szellemi összefüggés-rendszer napjainkig tartó folyamatát.

A szlovák etnikum ezer évig a magyar etnikummal együtt ez es-
ztergomi és az egri egyházmegyéhez tartozott. A Hétfájdalmú és a
Nagyasszony mellett a „nemzeti” szentek is közösek Adalberttől Is-
tvánon, Lászlón, Erzsébeten át egészen a Kassai Vértanúkig.

Ma már mulasztás-számba megy, ha nem törekszünk e páratlan

adottságú magyar-szlovák keresztény nemzeti szolidaritás munkálá-
sára, a megismerés készségének szeretet-gyakorlására. A megújulás,
a bűnbánat itt is hitpróbáló feladat, hiszen az egymásnak okozott sé-
relmek közül szinte mindenki csak az ellene elkövetetteket ismeri.

Katolikus egyetemünk szlovák, majd nyugati szláv tanszékeinek
az alapítás pillanatától feladata a romeltakarítás és a mesterségesen
elzárt értékek felszabadítása. Azonnal sor került a legszorosabb öss-
zefonódásra Esztergommal, hiszen az újraalapító főpásztorát, a kul-
turális és városvédő egyesület névadóját mindkét nemzeti oldal kü-
lön-külön felfedezte magának. Azóta Rudnay-emléktábla található
a Szent Anna templom falán, Esztergommal közös szervezésben öt
tudományos konferenciára került sor, kétnyelvű Rudnay-kötet je-
lent meg és három dokumentum-kiadvány látott napvilágot. Évti-
zede Esztergom a székhelye a Szent Adalbert nevét nemrégiben fel-
vett nyugati szláv kutatócsoportnak. A Nagyszombatban is újraala-
pított, Pázmány hagyományát folytató szlovák egyetemmel és a vá-
rossal 2oo1-ben közösen ünnepeltük Szent István államalapításának
millenniumát.

Sorra nyílnak a megismerés lehetőségei, a gyakorlati együttműkö-
dés területei. Szlovák és magyar nemzetrészek („kisebbségek”,
„nemzetiségek”) is kerültek kölcsönösen határokon túlra. A szlovák
Rózsahegyi Katolikus Egyetem Kihelyezett Tagozata várja Eszter-
gomban és Piliscsabán a felföldi magyar hitoktató-jelölteket. Közö-
sen kutatjuk a pozsonyi Szent Márton dómban Pázmány Péter sír-
helyét, közösen emlékezünk a két egyetem székhelye, Esztergom és
Nagyszombat történeti szerepére az egyetemes magyarországi, va-
lamint a magyar és a szlovák nemzeti kultúrában.

Kiemelkedő, előremutató találkozó volt február végén az eszter-
gomi Mindszenty-csarnokban rendezett konferencia Ján Fígel-lel,
az EU oktatási és kulturális biztosával, Erdő Péter bíboros prímás
esztergom-budapesti érsekkel, Vizi E. Szilveszterrel az MTA elnö-
kével.

A magyar nemzet lelki megújulásáért hirdetett engesztelő imaév
fohászaiban helye van az ezredéve néptárs szlovákságnak. Európa
gazdagabb lenne, netán okulhatna is e két, nem éppen konfliktus-
mentes nemzet kézfogásából, egykori közösségének megvallásából.
Egy szláv és egy nem szláv európai nemzet közössége talán más szlá-
vok és nem szlávok közeledését is előmozdítaná.

Käfer István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent Adalbert Közép-Eu-
rópa Kutatócsoport Igazgatója

Szentmise népeink kiengesztelődéséért

Háttér a két nép kapcsolatáról: Magyar – szlovák lelki megújulás

Reggeli jótevő
Sikerült őt elcsípnem. Az én jótevőmet. Hogy is nevezhetném

másként azt, aki naponta gondoskodik róla, hogy ne tudjam ma-
gam kialudni. Így legalább megspórolhatok egy ébresztőórát.

A jótevőm teljes mértékben megbízható, nem kell hozzá elem,
árammal sem kell feltöltenem. A hét minden napján reggel fél
hatkor, amikor a város nagy része még alszik, én pedig egészen
bizonyosan, ő a helyén van. Igaz, van egy kis bökkenője a dolog-
nak: az ébresztő hang nem a legkellemesebb. Meglehetősen fé-
mes, viszont rendszeresen ismétlődik, hogy a legmélyebb álom se
állja ki a próbát. Jótevőm legalább fél órán át hangoskodik. A
biztonságért. És az üzletért. 

Jótevőm nemcsak ébresztőórára játszik, hanem hasznos is.
Minden reggel friss árut pakol ki. Egy olyan teherkocsiról, amely
hosszú akár az átalvatlan éjszaka. Néha elfelejti kikapcsolni a
motrot, ami aztán kellemes aláfestő zenét szolgáltat az ébresztő

hanghoz, amit jótevőm egy targoncával szolgáltat.
Előbb a kerekek hangja hallatszik a teherautó platóján, majd

rákontráz a vaspalló hangja, amin keresztül a targonca eltűnik a
raktár gyomrában. Csend. Majd fordítva. Újra a fémes hang, a
vaspalló, majd a kerekek a teherkocsi platóján. S ez így megy
körbe-körbe, mint a bolero. Minél üresebb a teherautó raktere,
annál hangosabb az ébresztőóra. Ahogy annak lenni kell.

Az üzlet felépítése nagyon leleményes, nincs semmi zajvédelem
a rámpa és az ablakom között. Az ébresztőóra hatása tökéletes.
Nyáron ugyan a fák sűrű koronái némileg útját állják, de az éb-
resztőórának ez nem akadály.

Én és a szomszédaim, sőt az egész lakónegyed hálásak vagyunk
a Lidl-nek ezért a szolgáltatásért. És meglehetősen kialvatlanok.

Frühauf Károly (ford.: HGy)
Baden, 2006. július 25.
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Ranný dobrodinec

O vzťahu dvoch národov: Maďarsko-slovenská duchovná obnova

V rámci modlitebného roku zmierenia pre duchovnú obnovu na-
šich národov vyhláseného prvého januára celebrovali členovia stálych
výborov Slovenskej, resp. Maďarskej biskupskej konferencie dňa 29.
júna – v znamení vzájomného zmierenia našich národov – spoločnú
svätú omšu v ostrihomskej bazilike. V rámci svätej omše prečítali a

podpísali bratský list dvoch biskupských konferencií o zmierení a spo-
lupráci. Na túto udalosť poslal apoštolské požehnanie aj pápež Bene-
dikt XVI., čo tiež prečítali. Svätú reč kázal biskup František Tondra,
predseda Slovenskej katolíckej biskupskej konferencie. Z tejto príleži-
tosti sformuloval profesor István Käfer nasledovné myšlienky.

V dôsledku 150 rokov trvajúcej série tragédií v dnešnej maďarskej i
slovenskej verejnosti, v kresťanskom verejnom myslení, ba aj vo vnú-
tornom živote našej Cirkvi je obraz Slovákov resp. Maďarov často ne-
gatívny, cudzotný, nepohodlný, no predovšetkým ho charakterizuje
absencia vedomostí. 

Nie je dokázateľné, že by predkovia Slovákov a Maďarov proti sebe
bojovali. Tieto dve etniká nažívali v prirodzenej jednote a symbióze,
a spoločne vytvorili kultúru, ktorú môžeme nazývať uhorskou. Tvor-
covia tejto kultúry – nezávisle od svojho materinského jazyka – mali
spoločnú uhorskú identitu. V kresťanskom kráľovstve Svätého Štefana
vznikli mnohé duchovné hodnoty, ktoré určovali aj dnešné národné
vlastnosti, a vtedy sa formovali národné jazyky. Peter Pázmány bol
prvý, ktorý oproti českej praxi povzbudzoval svojich slovenských ve-
riacich k používaniu vlastného jazyka. Založil bohatú nadáciu pre
tvorbu slovenských kázní. V Ostrihomskom rituále preferoval stredo-
slovenské nárečie, ktoré sa stalo základom spisovnej slovenčiny, a dal
preložiť do slovenčiny svoje dielo Sprievodca k Božskej pravde. Jezui-
ta Benedikt Szöllősi vydal pre ľud Panónie Cantus Catholici v maďar-
skom aj v slovenskom jazyku, rozširoval kult Svätého Cyrila a Metó-
da. V jednom kódexe, obsahujúcom diela Balassiho zaznamenávali aj
slovenské básne ako i do v neskorších rukopisných spevníkov. Evan-
jelický superintendent Daniel Krman bol zanieteným slovenským tla-
čovým referentom a ideologódom Rákócziho. Jezuita Samuel Timon
hlásal bratské spoločenstvo tubajších Slovanov a Maďarov prichádza-
júcich do Karpatskej kotliny. Alexander Rudnay, ktorý Ostrihomu na-
vrátil bývalú slávu bol veľkým mecenášom slovenského vzdelávania a
jedným z najväčších majstrov slovenskej kázne, jágerský arcibiskup
Béla Bartakovics podporoval slovenský kostolný spev. 

Uhorský patriotizmus Slovákov bol nezlomný aj v období národnej
romantiky, ktorá už sformulovala protiklady. K Uhorsku verná próza
Jána Kalinčiaka, detviansky junák Andreja Sládkoviča, zdraviaci krá-
ľa Mateja, Hviezdoslavove preklady Aranya, Petőfiho a Madácha po-
pri mnohých iných veciach naznačujú systém dodnes trvajúcej konti-
nuity maďarsko-slovenských duchovných súvislostí. 

Slovenské etnikum spolu s maďarským etnikom patrila 1000 rokov
pod ostrihomskú a jágerskú cirkevnú arcidiecézu. Popri Sedemboles-
tnej a Patrónky sú spoloční aj „národní” Svätí od Vojtecha cez Štefa-
na, Ladislava a Alžbety až po košických mučeníkov. 

Dnes už právom môžeme považovať za previnenie, keď sa nesnaží-
me o rozvíjanie slovensko-maďarskej národnej solidarity, disponujú-
cej takýmito jedinečnými danosťami, a o rozvíjanie láskavej schop-

nosti vzájomného spoznávania. Obnova a pokánie aj tu sú úlohami
pre zvládnutie skúšky viery, pretože z krívd spôsobených vzájomne
skoro každý pozná iba tie, ktorými sa previnili proti nemu. 

Úlohou katedry slovenčiny, neskôr katedry západnej slavistiky na-
šej katolíckej univerzity (Katolícka univerzita Petra Pázmánya –
pozn.red.) je od jej vzniku upratanie rumovísk a odkrívanie umelo
uzamknutých hodnôt. Okamžite nastalo úzke spojenie s Ostriho-
mom, pretože arcibiskupa-znovuzakladateľa, nositeľom mena ktoré-
ho je aj tunajší spolok kultúry a ochrany mesta, objavili pre seba a ne-
závisle od seba oba národy. Odvtedy na stene kostola Sv. Anny je
umiestnená pamätná tabuľa Rudnayho, s Ostrihomom spoločne sme
zorganizovali päť vedeckých konferencií, vyšiel dvojjazyčný Rudnay-
ho zväzok a tri dokumentačné publikácie. Ostrihom je už cez jedno
desaťročie sídlom výskumnej skupiny západných Slovanov, ktorá ne-
dávno prijala meno Svätého Vojtecha. Spolu s novozaloženou sloven-
skou Trnavskou univerzitou, ktorá pokračuje v Pázmányovských tra-
díciách a mestom Trnava sme v roku 2001 spoločne oslavovali Svä-
toštefanské milénium.

Rad radom sa otvárajú možnosti spoznávania a praktickej spolu-
práce. Za hranice sa dostali národnostné menšiny z jednej i druhej
strany. V Ostrihome a Pilišskej Čabe čaká maďarských uchádzačov zo
Slovenska detašované oddelenie Ružomberskej katolíckej univerzity
na štúdium vierouky. Spoločne bádame v dóme Svätého Martina v
Bratislave hrob Petra Pázmánya, svorne spomíname na historickú
úlohu Ostrihomu a Trnavy, sídiel dvoch univerzít, ktorú zohrali vo
všeobecnosti v Uhorsku, resp. v maďarskej a slovenskej národnej kul-
túre. 

Mimoriadne významná a perspektívna bola konferencia, ktorá sa
uskutočnila koncom februára v ostrihomskej sieni Mindszentyho, na
ktorom prednášali Ján Fígeľ, komisár EÚ pre školstvo a kultúru, kar-
dinál Péter Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup, Szilveszter
E. Vizi, predseda Maďarskej akadémie vied. V modlitbách pre duchov-
nú obnovu maďarského národa majú svoje miesto Slováci žijúci s na-
mi v tisícročnej ľudovej pospolitosti. Európa by bola bohatšia, a mo-
hla by sa aj priučiť zo zmierenia týchto dvoch nie práve bezkonflikt-
ných národov. Pospolitosť jedného slovanského, resp. neslovanského
národa by snáď mohla podnietiť aj zblíženie iných slovanských a ne-
slovanských národov. 

István Käfer, riaditeľ Výskumnej skupiny Stredná-Európa Svätého
Vojtecha, Katolíckej univerzity Petra Pázmánya 

(Preklad: GP)

Svätá omša pre zmierenie našich národov

Podarilo sa mi ho pristihnúť. Môjho dobrodinca. Ako ináč nazvať
človeka, ktorý sa deň čo deň postará o to, aby som neprespal.
Vlastný budík si môžem ušetriť.

Môj dobrodinec je úplne spoľahlivý, nepotrebujem pre neho
batériu, ani prúdom ho nemusím nabíjať.

Deň čo deň, sedemkrát do týždňa, o pol šiestej ráno, keď väčšina
mesta hlboko spí a ja zaručene, je na mieste. Malá nevýhoda: budiaci
zvuk nie je lahodný. Je trochu až príliš kovový. Za to pravidelne sa
opakujúci, dosť dlho na to, aby sa aj ten najhlbší spánok prerušil.
Aspoň pol hodinu zneje môj dobrodinec. Pre istotu. A pre obchod.

Môj dobrodinec sa nehrá len na budík, ale je aj užitočný. Vykladá
každé ráno čerstvý tovar.

Z náklaďáka, dlhého ako noc, keď človek nevie zaspať. Občas
zabudne vypnúť motor, ten dáva potom taký príjemný stály podtón
opakujúcemu sa budiacemu zvuku. Ten tvorí môj dobrodinec

vozítkom, s ktorým premiestňuje palety.
Najprv počuť kolesá na podlahe náklaďáka a potom, ako

vyvrcholenie, zaznie železný mostík, cez ktorý sa dostane vozík na
rampu obchodu a zmizne v sklade. Kľud. Po chvíli naopak. Zaznie
kovový zvuk mostíka a potom počuť zas z brucha náklaďáka kolesá.
A tak dokola. Ako bolero, čím prázdnejšie brucho náklaďáka, o to
hlučnejší je budík. Ako sa patrí.

Stavba obchodu je veľmi dômyselná, nieto žiadnej zvukovej
ochrany medzi rampou a mojim oknom, úspech budíka je istý. V lete
sú síce bujné koruny stromov trochu v ceste, ale budík túto prekážku
ľahko prekoná.

Ja, moji susedia ba celá štvrť sme firme Lidl za túto službu veľmi
zaviazaní. A dostatočne nevyspatí.

Karol Frühauf
Baden, 25. júla 2006
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A 2005. július 7-én – Szlovákiában utolsóként – meg-
nyílt párkányi iroda egyike a régiófejlesztési tárca égisze
alatt működő 32 régiófejlesztési ügynökségnek, amelyeket
azzal a céllal hívták életre, hogy naprakészen tájékozassák
az embereket, önkormányzatokat és vállalkozásokat az
Európai Unió regionális politikájáról. 

Működési területe elsősorban Párkány vonzáskörzete.
Szolgáltatásait főként a Déli Régió 45 településének ön-
kormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai vehetik
igénybe, de segítséget nyújt a szomszédos régiókhoz tarto-
zó települések felé is. Az egy év tapasztalatairól az iroda
két munkatársát, Tóth Attilát és Góra Saroltát kérdez-
tem.

– Egy év alatt sikerült-e megvalósítani az elképzelései-
ket?

– Részben igen. A párkányi iroda meglehetősen későn
alakult. Tavaly nyárig valójában lefutott a pályázati kiírá-
sok zöme, ezért a lehetőségeink is korlátozottak voltak.
Elméletileg jóval több pályázatot is képesek lettünk volna
megírni. 

– Mennyire tudatosítják az önkormányzatok és más
szervezetek, hogy Önök segíthetnek nekik lehívni az uni-
ós pénzeket? 

– Tisztában vannak vele, hogy hatékonyan segíthetünk
nekik egy-egy pályázat megírásában. Az önkormányzatok
mellet azonban számos magántársaság is felkeresett ben-
nünket. A civil szervezetekkel nagyon jók a kapcsolataink,
Góra Sarolta ezeket még az iroda létrehozása előtt kiépí-
tette. Ezzel szemben a magánvállalkozókkal eddig nem
igen sikerült zöld ágra vergődni. A vállalkozók szervezete
révén próbáltunk kapcsolatba lépni velük, de a tapasztala-

tok azt mutatják, hogy külön-külön kell őket megszólíta-
ni. Ezzel kapcsolatban elkészítettünk egy szórólapot, ame-
lyet irodánk reklámozása céljával a közeljövőben szeret-
nénk az érintettekhez eljuttatni.

– Az iroda közreműködésével benyújtott pályázatokról
mit lehetne tudni?

– A fűri önkormányzat megbízásából tavaly nyáron ki-
dolgoztunk egy tervezetet, amely pozitív elbírálást nyert.
Többfunkciós épület hatékonyabb kihasználásáról (iskola
és óvoda központi fűtésének megoldásáról) volt szó,
amely 89 ezer euró uniós támogatást kapott. A fűriek már
dolgoznak a tervezet kivitelezésén. 2006 első negyedév-
ében 32 esetben működtünk közre pályázat előkészítésé-
ben. 

– Az Önök meglátása szerint mi hiányzik az önkor-
mányzatokkal történő hatékonyabb együttműködéshez? 

– Új módszerünk alkalmazásával és aktívabb hozzáállás-
sal javíthatók a jelenlegi eredmények. Eddig az volt a gya-
korlat, hogy ha a világhálón megjelent egy-egy pályázati
kiírás e-mailben tájékoztattuk róla térségünk községi hiva-
talait. Újabban már megpróbáljuk feltérképezni az önkor-
mányzatok terveit, és ezekből készítünk egy adatbázist. A
kiírás és az adatbázis összevetése alapján rögtön látható,
hogy a pénzlehívás szempontjából melyik település jöhet
számításba. 

– Jövőre feltehetően még nem lesz önellátó az iroda… 
– Valamilyen szinten most is „önellátóak” vagyunk.

Mind a tárcától, mind a megyétől idén 430 ezer korona
támogatást kapunk, de mindenképpen szeretnénk növelni
saját bevételeinket is. Ehhez a tavalyihoz képest jóval több
sikeres pályázatot kell kidolgoznunk.

Oravetz Ferenc

Egy éves a régiófejlesztési ügynökség

Služba pre Južný región
7. júla 2005 ako – jedna z posledných na Slovensku –

bola otvorená kancelária Regionálnej rozvojovej agentú-
ry (RRA) v Štúrove. Na celom Slovensku je ich 32, a ch
poslaním je pohotovo informovať obyvateľov, samosprávy
a podnikateľov o regionálnej politike Európskej únie.
Služby štúrovskej kancelárie využíva predovšetkým 45
obcí Južného regiónu, ale má kontakty aj na samosprávy,
civilné organizácie a podnikateľov susedných regiónov. O
jednoročných skúsenostiach sme hovorili so spolupracov-
níkmi kancelárie Attilom Tóthom a Saroltou Górovou. 

– Podarilo sa za rok naplniť vaše predsavzatia? 
– Sčasti áno. Žiaľ naša kancelária vznikla veľmi neskoro.

Vlani v lete sa v podstate skončilo obdobie vypísania kon-
kurzov, preto naše možnosti boli ohraničené. Dokázali by
sme vypracovať oveľa viac projektov. 

– Nakoľko si samosprávy a iné organizácie uvedomujú,
že Vy im môžete pomôcť dostať sa k financiám zo zdrojov
únie?

– Sú si toho vedomí, že im vieme pomôcť pri príprave na
vstup do daného projektu. Okrem samospráv s nami kon-
taktujú aj súkromné spoločnosti. S civilnými organizáciami
máme veľmi dobré vzťahy, ktoré Sarolta Górová už vybu-
dovala pred založením kancelárie. No, ťažko sa spolupra-
cuje s podnikateľmi. Skúšali sme to cez ich strešnú organi-
záciu, ale skúsenosti ukazujú, že budeme musieť ich osloviť
individuálne. Preto sme pripravili letáky s informáciami o
našich službách, ktoré ponúkame pre jednotlivé subjekty. 

– Čo môžeme vedieť o vašich projektoch?
– Z poverenia samosprávy obce Rúbaň sme vlani vypra-

covali projekt, ktorý bol úspešný. Jedná sa o kvalitnejšie
využitie viacúčelovej budovy (riešenie ústredného kúrenia
školy a škôlky). Vďaka tomu získali podporu z únie vo výš-
ke 89 tisíc eur. Rúbaňčania už pracujú na realizácii plánu.
V prvom štvrťroku tohto roku sme spolupracovali na prí-
prave podaní v 32 prípadoch.

– Podľa vás čo chýba k lepšej spolupráci so samospráva-
mi? 

– Použitím našej novej metódy a aktívnejším prístupom
môžeme podstatne zlepšiť výsledky. Doterajšou praxou je,
že keď sa na internete objavila informácia o novom projek-
te, informovali sme obecné úrady nášho regiónu. Teraz sa
pokúsime zistiť zmapovať rozvojové plány jednotlivých ob-
cí, na základe čoho spracujeme databázu. Po vypísaní da-
ného programu z databázy okamžite vidieť, ktorá obec pri-
chádza do úvahy z hľadiska podmienok vypísaných projek-
tov. 

– Budúci rok pravdepodobne kancelária ešte nebude se-
bestačná...

– Sčasti sme už teraz sebestačný. Tohto máme k dispozí-
cii po 430 tisíc korún tak od rezortu ako aj od VÚC, ale v
každom prípade chceme zvýšiť aj vlastné príjmy. K tomu
musíme vypracovať oveľa väčšie množstvo úspešných pro-
jektov ako vlani. 

Oravetz František 
(Preklad: GP)
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Beszélgetés Drozdík Attilával
Drozdík Attila a Párkányi Gimnázium

egykori diákja. Ma a Pannonhalmi Bencés
Gimnázium kémiatanára és kiváló borász.
Öt gyermek édesapja.

– Sok szép eredményt értek el már diák-
jaid a különböző kémia versenyeken. Ho-
gyan látod a kémiaoktatás helyzetét? 

– Kívülálló, de önmagukat rendkívül
hozzáértőnek tartó csoportok hadakoznak
az „ismeretközpontúság” ellen, mintha ed-
dig bárki, aki természettudományi tárgyat
igényesen próbált tanítani, nem arra töre-
kedett volna, hogy a lehető legkevesebb in-
formáció memorizálásával a lehető legigé-
nyesebb színvonalú gondolkodást és prob-
lémamegoldó készséget hozza ki diákjai-
ból. Alapismeretek nélkül azonban nincs
tudás, a semmin nem lehet logikusan és
kreatívan gondolkodni.

Korunk számos negatív jelensége, mint a
környezetszennyezés, az élelmiszeripar
dömpingszerű és mesterséges alapanyag-
okra épített termelése, az „egészséges”
élelmiszerek kultusza, mind-mind olyan
probléma, melyekben nem lehet eligazod-
ni alapvető kémiai jártasság nélkül, sőt
megoldásukra rendkívül képzett szakem-
ber-gárda képzését kellene már most meg-
indítani. 

Érdekes és egyben nagyon groteszk is,
hogy a kémiaoktatás háttérbe szorítására a
pedagógusok egy része úgy reagált, hogy
tegyük a kémiát „népszerű” tárggyá, a
csökkentett óraszámban még többet kísér-
letezzünk. Mindez kellő elméleti megala-
pozottság nélkül puszta bohóckodás.

– Neked személyesen mit jelent a kémia
tanítása?

Nagyon sokat. Jó érzés azt látni, hogy ti-
zenéves fiatalok, akik már egészen más-
képpen gondolkodnak, mint a mi generá-
ciónk, elgondolkodnak felvetéseimen és
látszik rajtuk, hogy néhány hét leforgása
alatt sokkal árnyaltabban vélekednek egy
problémáról, mint azelőtt. Jó látni, amikor
egy televízióban sugárzott mosószer-, koz-
metikum- vagy rágógumi-reklám kémiai
hátterén önállóan kezdenek el töprengeni,
és sokan arra is rájönnek, hogy ezen a té-
ren is átverés folyik. 

– A tanításon kívül a Pannonhalmi
Apátság Pincészet szőlészeti munkáit irá-
nyítod. 

– A szőlőhöz és a borhoz gyermekkorom
óta kötődöm nagyszüleim és édesapám jó-
voltából. Érettségiző diákként borásznak
készültem. Hosszú lenne elmesélni, de ak-
kor egy adott helyzetben döntenem kel-
lett: kitartok a borászat mellett és
Lednicén, cseh környezetben folytatom
szőlész-borász szakmérnökként, vagy
anyanyelvemen, Debrecenben tanulok
kémiát és fizikát. Legjobban persze a buda-
pesti Kertészeti Egyetemre szerettem volna
jönni, de a szocialista Csehszlovákiában,
abban az évben egyszerűen nem volt rá le-
hetőség, még a felvételizéssel sem próbál-
kozhattam meg. Az utóbbi lehetőséget vá-
lasztottam, és nagyon sokáig nem tudtam,
jól döntöttem-e. A szőlőtől és a bortól
azonban továbbra sem szakadtam el, rend-
szeresen jártam édesapámhoz Párkányba,
hogy családi pincészetünkben minél tevé-
kenyebb részt vállalhassak, s hogy az addig
megszerzett gyakorlati tudás ne kopjon el.
2000 nyarán aztán egészen váratlan felké-
rést kaptam Pannonhalmán. Egy ügyvéd
barátom, akinek régi családi kúriájához
egy szép nagy pince is tartozott, úgy dön-
tött, családi pincészetet indít, amelynek
szakmai irányítását kérésére elvállaltam.
Az Ópince Kft. azóta is működik, s a szá-
mos nehézség ellenére elmondható, hogy
sikerült felkerülnie a régió borászati térké-
pére. Szakmailag nagyon sokat köszönhe-
tek ennek a kis pincészetnek, mert itt vál-
tam önálló borásszá, és itt kezdtem megsej-
teni azt is, hogy a pannonhalmi borvidé-
ken milyen stílusú borok készíthetők.

Amikor véglegessé vált, hogy a Pannon-
halmi Apátsági Pincészet saját telepítésű ül-
tetvényekkel és saját szőlőfeldolgozóval
sok év kényszerszünet után újraindul, rá-
adásul az ország legjobb borászainak segí-
téségével, azt gondoltam, egy ilyen lehető-
ség mellett egyszerűen nem mehetek el. 

– Jó bort csak jó szőlőből lehet készíte-
ni. Hogyan látod a pannonhalmi szőlő
esélyeit?

Mindenekelőtt a 2001-ben megkezdett
és idén tavasszal befejezett szőlőtelepítési
munkálatok fontosságát szeretném kiemel-
ni, mert a siker egyik záloga ebben a 37
hektár ültetvényben van. Az ültetvények-
ben minden a szakmai stáb legjobb tudása
szerint készült: a fajtaösszetétel, az alany-
fajták, a térállás és a művelési mód kivá-
lasztása is. A területek fekvése, tájolása is
kitűnő, a talajösszetétel pedig a régió lehe-
tőségeihez képest változatos. Fontos, hogy
a szőlő művelésében modern gépi techno-
lógia és az igényes kézi munka optimális
egyensúlyát szeretnénk megvalósítani. Az
ültetvényeket az integrált termesztés prog-
ramjába is bevonjuk, ami főleg azt jelenti,

hogy minden vegyszeres növényvédelmi és
tápanyag-visszapótlási kezelés előzetes mé-
réseken alapul, s a beavatkozások száma és
mértéke a lehető legkisebb és legkímélete-
sebb. Úgy érzem, a fajtaszerkezetet is sike-
rült optimális arányban összeállítani: a kí-
nálatban számos világfajta mellett több
hungarikum is szerepel a borvidék hagyo-
mányainak figyelembe vételével. Az ültet-
vények terhelését is szigorúan korlátozzuk
metszés, hajtásválogatás és zöldszüret által,
mert a nagy mennyiségben termelt szőlő
biztosan nem az általunk elvárt minőséget
hozná, s ráadásul az ültetvények kondíció-
ját is rontaná, élettartamát csökkentené.
Hogy boraink minősége jó lesz, azt már az
új telepítésű ültetvényeken szüretelt első
termés is sejteti. 

– Mindemellett, sőt mindezek előtt négy
fiúgyermek apja vagy. Mit tartasz a leg-
fontosabbnak a nevelésükben?

– Az otthoni és az iskolai nevelésről is
azt gondolom, hogy nem sémákra és rideg
elvekre kell felépíteni. Az élet konkrét szi-
tuációk gyors egymásutánja, mindegyik
azonnali és helyes döntést kíván. Nem
könnyű feladat, de az alapprogram ben-
nünk él, belénk íródott, csak a szívünkre és
értelmünkre kell tudnunk odafigyelni.
Természetesen döntéseink, reakcióink egy
része rossz, de ettől nem kell félni, csak tu-
domásul venni és szembenézni vele, majd a
következő adandó alkalommal korrigálni.

– Mit gondolsz a Kárpát-medencében
élő magyarok jövőjéről – Te, aki több
mint 17 éve Magyarországon élsz szlovák
állampolgárként?

– Szlovák állampolgárságom két okból
maradt meg. Az egyik, hogy rendkívüli
módon idegenkedem a bürökratikus pro-
cedúráktól, melyek a magyar állampolgár-
ság megszerzésével járnak. Határokon kí-
vüli magyarként azt is nehéz elfogadnom,
hogy a magyarországi hatóságok lényegé-
ben ugyanazon eljárásokat alkalmazzák az
erdélyi vagy a felvidéki magyarokkal, mint
akárki más, idegen ország fiával. A másik
ok, hogy úgy éreztem, a szlovák állampol-
gárságom feladásával talán eltéptem volna
minden hivatalos szálat, ami Párkányhoz
köt. Emellett mindig is fájt, hogy a nemzet
sorsának irányításában soha, semmilyen
döntési joggal nem rendelkeztünk, pedig
sok határon túli magyar nagyságrendekkel
többet vállalt nemzeti identitásának meg-
tartásáért, mint az anyaországiak egy része.
A határokon túli magyarok számára min-
dig is sokat jelentett az anyaország. Ha te-
hettük, minél többet jártunk át, rokoni lá-
togatásra, színházba, könyvet vásárolni.
Sokak számára pedig ez az egyetlen hely,
ahol szorongás nélkül használhatják ma-
gyar anyanyelvüket a társadalmi érintke-
zésben.

Készítette: Rábai László

Párkányból Pannonhalmára
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Az 56-os szabadságharc résztvevője, Wittner Mária vehet-
te át az idei Szent István-díjat Esztergomban augusztus 13-
án, a Mindszenty József Katolikus Iskola csarnokában. Az
ünnepélyes díjátadáson mintegy hatszázan fejezték ki tiszte-
letüket a díjazott előtt, köztük Esztergom önkormányzatá-
nak elöljárói. 

Wittner Mária 1937. június 9-én Budapesten született,
majd a szabadságharc idején a budapesti Corvin közben és a
Vajdahunyad utcában fegyverrel is harcolt. A forradalmárt
1957 júliusában letartóztatták, első fokon halálra ítélték, és
közel 200 napot töltött a halálos zárkában, ítéletét azonban
a másodfokú tárgyaláson életfogytiglani börtönbüntetésre
változtatták. 1970-ben szabadult, jelenleg a Fidesz ország-
gyűlési képviselője, közéleti szereplő, író.

A bensőséges ünnepség a Szent Anna templomban celebrált
misével kezdődött, majd a díjátadással folytatódott, amelyet
Koditek Pál, a Szent István Alapítvány kuratóriumi tagja ve-
zetett le. A korábbi díjazottak között olyan személyiségeket

találunk, mint a Püski házaspár, Nemeskürty István, Tőkés
László, Duray Miklós és Orbán Viktor. A díj odaítélését
Koltay Gábor filmrendező indokolta, aki nagyszerű beszéd-
ben méltatta Wittner Mária bátorságát és helytállását. Koltay
Gábor szerint az idei kitűntetett igazodási pont, példakép a
mai fiatalok számára. 

Az ünnepség fényét Ferenc Éva, Magyar Örökségdíjas
énekművész és Nagy János opera- és hangversenyénekes sze-
replése emelte. Beszédet mondott még Tóth Sándor költő,
Prokopp Mária professzor, a kuratórium tagja, majd Wittner
Mária mondott köszönetet. A Melocco Miklós által megál-
modott és megalkotott Szent Istvánt ábrázoló bronzszobrot
Bihari Antal, a díj alapítója és Prokopp Mária közösen adták
át a kitüntetettnek. A díjátadást szűnni nem akaró taps kö-
vette. A meghívott vendégek között volt Hegedűs László író,
Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, az Aranycsapat egykori két
kiválósága, valamint Melocco Miklós szobrászművész. 

-O-

Nyáron tizedik alkalommal szerveztek nemzetközi ornito-
lógiai tábort a köbölkúti Párizsi-mocsarakban. Ezen a termé-
szetvédelmi területen rengeteg madárfaj él, melyek közül nem
egy fokozottan védett. Megóvásuk érdekében elengedhetetlen
a rendszeres megfigyelés és a nemzetközi együttműködés. 

Matej Medveďgyel a tábor házigazdájával és az angol
Janette Troopal, az ipswichi Természetvédelmi Akadémia di-
ákjával gyalogosan indulunk a táborba. Lassan haladunk,
mert Maťo a hepehupás úton egy 20 literes pörkölttel teli
edényt is cipel a hátizsákjában. A táborban kitörő örömmel
fogadnak, többek között talán az ínycsiklandozóan illatozó
ételnek köszönhetően. Vacsora után Molnár István Lothár, a
Pilis Természetvédelmi Egyesület elnöke, a tábor vezetője
mutatja be a tábort. – A Párizsi-mocsarak kiterjedt nádasa pi-
henőhely, élelemforrás, az európai madárvonulás központja.
Éppen ezért, egy percig sem haboztunk felkarolni Jozef
Medveď helyi természetvédő kezdeményezését egy ornitoló-
giai tábor létrehozására. Tíz év a kutatások szempontjából na-
gyon rövid idő, emberi léptékkel azonban már lépcsőfok.
Mostanság kevesebb pénzt lehet szerezni a kutatásokra, a
bürökrácia pedig megnehezíti a szervezést is. Sok nemzet tag-
jai megfordultak a táborban – dánok, britek, olaszok, csehek
és mi magyarországiak. Évente kétszer adunk találkát egymás-
nak. Ilyenkor nyár elején az itt költő madarak vizsgálata fo-
lyik, ősszel pedig a vonulóké. Következtetéseket akkor tu-
dunk levonni, ha évi rendszerességgel ugyanazon a helyen és
ugyanazon időben végezzük a megfigyeléseket és végül össze-
vetjük az elmúlt évek eredményeivel. 

– Tavaly ez idő tájt majd ezer madarat gyűrűztünk – az
idén nem lesz annyi – kapcsolódik a beszélgetésbe Vladimír
Hošek. A hűvös, esős idő nem kedvezett a költésnek. A gó-
lyáknál más a helyzet. Meggyűrűztem a környék összes gólya-
fiókáját. Minden fészekben 3-4 fiókát találtam, ami nagyon-
nagyon jónak mondható. Nagy kócsagokból is többet látni,
mint máskor. 

– A befogott madarakra rátesszük az azonosító sorszámot,
felírjuk mikor fogtuk, hím-e vagy tojó, mennyi idős, milyen a
tollazata, kondíciója, izomzata. A fiatal és öreg madarak ará-
nyából következtetünk a költés sikerességére, kondíciójukból
a táplálék mennyiségére és milyenségére – magyarázza Tarján
Barna gyűrűzés közben. Az előző években meggyűrűzött ma-

darak visszafogásából megállapíthatjuk, nem történt-e baj a
vonulási útjukon. Épp tegnap került a hálónkba egy tavaly
Észtországban gyűrűzött cserregő nádi poszáta. Sajnos a visz-
szajelző csatornák sok helyütt Isten malmaiként működnek.
Ha egy gyűrűs madárról információt szeretnénk, ez Európa
fejlettebb országaiban pár napig, esetenként csak pár percig
tart, de például itt Szlovákiában akár két évet is várnunk kell
a visszajelzésre. 

– Nagy álmunk egy állandóan működő gyűrűző tábor létre-
hozása – avat be terveikbe Matej Medveď a mocsarak védel-
mére alakult „Gbelcia crassiceps – Segítség a természetnek”
civil szervezet egyik alapítója. Az elmúlt évben sikerült támo-
gatást szereznünk pallósor építésére. A elnyert 300 000 koro-
na összeg körülbelül 50 méter kiépítésére lesz elegendő.
Magyaroszági barátaink is pályáztak infrastrukturális eszkö-
zökre. Ez csak ősszel kerül elbírálásra, de reméljük sikeres
lesz és lerakhatjuk egy állandó tábor alapjait. 

– A madár szóhoz mostanában az influenza társul. Kell-e
veszélytől tartaniuk a lakosoknak az ilyen vizimadarak lakta
környéken? – tettem fel a kérdést a tábor résztvevőinek. 

– A madárinfluenza itt egyáltalán nincs jelen – mondja
Lothar. Az igaz, hogy főleg a vízimadarak az áldozatok, de a
kórokozót nem ők hordozzák egyik helyről a másikra. Ma-
gyarországi technológiáknál bebizonyosodott, hogy a halasta-
vakban fertőződnek meg ezek a madarak. Oda pedig minden
valószínűség szerint a baromfitrágyából kerül. Közel vannak
ide a libádi tavak, ahol szintén halgazdálkodás folyik. Csak
remélni tudjuk, hogy ők nem csirketrágyával dúsítják a vizet. 

– Mikor Bősött találtak madárinfluenzával fertőzött tete-
meket, akkor apámmal együtt felváltva járőröztünk február
elejétől április végéig – szól a témához Maťo. Teljesen ingyen
végeztük ezt a munkát is, csakúgy mint a szervezést és egyéb
természetvédelmi teendőket. 

Csak több évtizedes rendszeres munka után mutatkoznak
majd az igazi eredmények – mondja végszóként Lothar. Az ál-
lamnak áldoznia kellene arra, hogy megvédje ezeket az érté-
kes természetvédelmi helyeket élővilágukkal együtt. Ez sok
helyütt döcögve halad. Mi amatőr és professzionális madár-
kutatók azonban eközben is tesszük a dolgunkat.

Bokor Klára

Az évek során nem a természetvédelem, a bürokrácia lett szerteágazóbb

Nemzetközi együttműködés a madarak védelmében

Wittner Mária kapta az idei Szent István-díjat
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Ötvenedik születésnapjára – 2004-
ben – elkészült Komárom-Esztergom
megye egyetlen földi sugárzású TV-
adótornya, amely az UHF 57-es csator-
nán üzemel. Tíz évvel azelőtt alapította
a körzeti televíziót, s azóta rendezi meg
a mára már hagyományossá vált ifjú
házaspárok találkozóját. Végül, de nem
utolsó sorban az ő nevéhez fűződik a
Szent István-díj megalapítása.

– Hogyan bírta ezt a családja? 
Valóban nekik köszönhetem a legtöb-

bet. Az elmúlt tíz évet talán ők szenved-
ték meg leginkább. Feleségem két kö-
zépiskolában is tanít, és jelenleg har-
mad-diplomáját szerzi kommunikáció
szakon. Emellett parlamenti jegyző-
könyvvezető. Két csodálatos lányom
van. Kinga nemrég végzett a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen, talán mon-
danom sem kell, hogy az egyik szakja a
kommunikáció. Vivien Anna középis-
kolás a Szent István Gimnáziumban,
ahol egykoron én is végeztem. Ő még
csak az iskolarádió munkájában vesz
részt.

– Kezdjük az elején!
– Miután 1994-ben elvégeztem egy

felsőfokú operatőri-rendezői szakot,
csoporttársaim bíztatására egy saját te-
levízión kezdtem gondolkodni. Ekkor
ilyen képesítéssel tudomásom szerint
megyénkben még senki nem rendelke-
zett. Meggyőztek, és én belevágtam.
Különlegeset alkottam, ugyanis egyéni
vállalkozóként az Országos Rádió és
Televízió Testület közműsor szolgálta-
tónak nyilvánított. A KTV-n kívül Ma-
gyarországon talán 1-2 olyan televízió
működik, amelynek tulajdonosa egyéni
vállalkozó, s a tévéje nonprofitként üze-
mel.

– Hogyan bírta a KTV működését tíz
éven keresztül biztosítani?

– A nem nyereségérdekelt televíziók-
nál nagyon szigorú a reklámidő, órán-
ként csupán három perc, a sima közmű-
sor-szolgáltatóknak ezt hat percben
korlátozza a médiatörvény.

A királyvárosban három televízió, két
rádió, egy régiós, két megyei és egy he-
lyi lap működik a két ingyenes reklám-
újság mellett. A telített médiapiacon
még a három percet is nehéz értékesíte-
ni. Ezért létfontosságú az önkormány-
zati támogatás. Ezért születet meg az
adótorony. Még 1998-ban kértem az
ORTT akkori elnökét, hogy részünkre
keressenek szabad frekvenciát. Eszter-
gomban és környékén szabad frekven-
cia ez idáig soha nem állt rendelkezésre.
Mivel határ menti település vagyunk,
Szlovákiával és Ausztriával csak több-
szöri nemzetközi egyeztetés után jöhe-
tett létre a pályázat kiírása, amelyet si-
került megnyernem. Ez nem kevesebb,
mint öt évet vett igénybe. Ezt követték
az újbóli engedélyeztetési eljárások, ter-
vek az építési engedélyek, ami további
egy évet vett igénybe, de végül is a to-
rony felépült.

– Az adótorony milyen lefedettséget
biztosít?

– A frekvencia tervezésekor még nem
voltunk tagja az Európai Uniónak, ezért
igen szigorú előírások vonatkoztak a
szomszédos országokra. A belépés óta
viszont megváltoztak a körülmények.
Az adó beindult, és a következő felada-
taim is megvannak már. Jelenleg Eszter-
gom szinte teljes területére lefedettséget
biztosít a torony. Látni adásunkat a Bú-
bánat völgyben, külterületeken – ott,
ahol hegy vagy műtárgy nem árnyékol-
ja a területet. Már nézik a KTV-t Esz-
tergom- kertvárosban, Dorogon, Táton
és Párkányban is. De adásunk eljut Do-
bogókőre és a magasabban lakó pilis-
szentléleki lakásokba is. Akkor lennék
elégedett, ha Szögyéntől Dunaszent-
miklósig és Csolnokig is jól látható lesz
a körzeti televízió műsora.

– Miért pont ezeket a településeket
említette?

– Anyai nagyszüleimet és édesanyá-
mat az egyik bátyával kitelepítették
Szőgyénből, úgy hogy három testvére
kint maradt. Így rokonságom ma is ott
él. Én ott gyerekeskedtem nyaranként
az unokatestvéreimmel. Édesapán vi-
szont Dunaszentmiklósról származik,
onnan került Csolnokra. Őseim az
1700-as évek közepén kerültek
Dunaszentmiklósra Bamberg környéké-
ről.

– Ez az álom az Ister-Granum Euro-

régioval megvalósíthatónak látszik!
– Ebben nagyon bízom és mindent

megteszek érte. Úgy érzem, hogy a Kör-
zeti Televízió Esztergom betölti hivatá-
sát. Közműsort szolgáltat, hétről-hétre
bemutatva a város és a környék legfon-
tosabb eseményeit. Archívumunkban
Esztergom elmúlt tíz éve van dokumen-
tálva, s ez nem kis dolog. Kiváló, tehet-
séges munkatársakkal vagyok körülvé-
ve. Sok és nehéz munka áll mögöttünk.
Az elmúlt 10 év göröngyös, gáncsos
volt, de én mindig bíztam abban, hogy
jó úton járunk.

-Hogyan született meg a Szent István-
díj alapításának ötlete?

1993-ban Aachen-ben jártam, ahol a
Károly-díjat akkor kapta meg a cseh-
szlovák és a magyar miniszterelnök.
Esztergom és Aachen uralkodói székhe-
lyek voltak ezer évvel ezelőtt. Ott már
élt a díj, amelyet Nagy Károly emlékére
alapítottak. Esztergom viszont ilyen ki-
tüntetéssel még nem dicsekedhetett. A
Szent István-díj Magyarország egyetlen
népi díja, amelynek odaitélésére a pro-
fesszortól a hétköznapi emberig bárki
tehet javaslatot vagy szavazhat
(www.szentisvandij.hu). A Szent István-
díj kuratóriumának elnöke Dr. Prokopp
Mária professzor, eddig a következő
személyeknek adhatta át a díjat
(Melocco Miklós szobrászművész kis-
plasztikáját): Orbán Viktor, Tőkés
László, Duray Miklós, a Püski-házas-
pár. Nemeskürty István, s legutóbb
Wittner Mária.

– Hogyan született az az ifjú házasok
báljának ötlete?

1995-ben ünnepeltük Bajor Gizella és
Szent István királyunk házasságkötés-
ének 1000. évfordulóját. Ennek tiszte-
letére rendeztem meg az első ifjú házas-
párok bálját. Mostanra ez a bál már
hármas szerepet tölt be. A fiatalok ver-
senyén kívül itt jelentjük be minden év
december 13-a előtti szombaton, hogy a
következő év Szent István-díjára milyen
szempontok alapján lehet szavazni, va-
lamint ekkor tartjuk a Körzeti Televízió
születésnapját is.

– Ennyi minden mellett még van vala-
mi a tarsolyában?

– Van egy álmom. A Szent István-díj
kisplasztikájának szeretném elkészítetni
a 27m-es monumentális mását. A hely-
szín már ki van nézve és bírom az alko-
tóművész Melocco Miklós támogatását
is. Már csak egy dolog hiányzik, ami
napjainkban nem ritka dolog!!! De ki-
tartó vagyok, majd ez is megvalósul és
Esztergom városának újabb nevezetes-
sége lesz.

Kovács Ildikó

Híd az éteren át
– Bihari Antal, az Esztergomi Körzeti Televízió vezetője és tulajdonosa -

A Szent István-díj
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Önkormányzati választások közelegnek. Ez abból is lát-
szik, hogy régiónk sok településén a falunapok a megszo-
kottnál gazdagabb programmal zajlanak. Így volt ez július
utolsó szombatján Szőgyénben is. A falunapokat a község
első írásos említésének 850. évfordulója is különlegessé tet-
te. E témában Gábris József esztergomi tanár tartott elő-
adást az érdeklődőknek. A délelőtti órákban igazi illatorgia
csapta meg a piactér közelében elhaladókat, hiszen a gulyás-
főző versenyen résztvevő csapatok bizonyítani akartak és
mindenféle csodafűszert bevetettek a siker érdekében. Köz-
ben a helyi tornateremben a Komáromi Kosárlabda Klub ju-
nior csapata mutatkozott be, melynek jelenleg két szőgyéni

játékosa is van Jónás Dávid és Ivanics Gábor személyében. 
Délután a program a tájháznál folytatódott, ahol felfújha-

tó csúszda, ugrálóvár, idomított kutyák bemutatója és ko-
csikázás várta a szórakozni vágyókat. S a férj után áhítozó
leányra is rámosolygott a szerencse. A faluház udvarán ta-
lált rá párjára a nánai színjátszók által bemutatott komédiá-
ban, a nézősereg derűjének közepette. A tartalmas nap be-
tetőzéseként az óvodások, az alapiskola diákjai és az Iglice
Néptánccsoport táncosai ropták a táncot a művelődési ház
előtt felállított színpadon. Az utcabálon pedig hajnalhasad-
táig ropták a helybéliek. 

-bok-

Mindenki talált szórakozást

Falunap Szőgyénben

Párkány város képviselőtestülete 2006. augusztus 7-i
rendkívüli ülésén:

– nem erősítette meg a Vadas Kft. igazgatójának bérren-
dezését, ill. éves jutalmát érintő azon saját határozatát, ame-
lyet a polgármester előzőleg megvétózott. A megerősítéshez
a testület 2/3-os szavazattöbbsége szükségeltetett volna, ez
azonban egy szavazat híján nem volt meg.

– egyetértett azzal, hogy a város 90.000.- koronáig terje-
dően megtérítse a Juhcelpap SE labdarúgó szakosztályának
utaztatási költségeit az őszi labdarúgó évadban.

– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy dolgozzon ki ja-
vaslatot egy olyan szervezet (vagy szervezetek) formájára,
felépítésére és gazdálkodására, amely(ek) az amatőr sport-
tevékenység fenntartásához és működtetéséhez szüksé-
ges(ek).

Párkány város képviselőtestülete 2006. augusztus 22-i
rendes ülésén:

– jóváhagyta 85.000.- korona felhasználását a lakáskeze-
lő vállalat számára a Laktanya u. 26 alatti háztömb körüli
tereprendezési munkákra

– jóváhagyta az egykori központi hőcserőlő állomás el-
adásából bevételezett 220.000.- korona felhasználását az Is-
tenhegyi úton lévő hővezeték eltávolításának munkálataira.

– tudomásul vette a város első félévi gazdálkodásának
eredményeiről szóló jelentést.

– tudomásul vette a város kulturális és oktatási intézmé-
nyeinek, valamint a városi vállalatok első félévi gazdálkodá-
sának eredményeiről szóló jelentéseket.

– tudomásul vette városi rendőrség első félévi tevékenysé-
géről szóló jelentést.

– tudomásul vette város első félévi beruházásainak teljesí-
téséről szóló jelentést.

– tudomásul vette az állami támogatású lakások finanszí-
rozásának lehetőségeiről szóló jelentést.

– tudomásul vette a nem engedélyezett hulladéklerakatok
állapotáról szóló jelentést.

– tudomásul vette a helyi ingatlanadó 2005. évi befizeté-
séről szóló másodlagos főellenőri jelentést.

– jóváhagyta 1.400.000,- korona beruházási összeg meg-
ítélését az Ady Endre Alapiskola számára, amelyet az az új-
jáépítés körén kívül eső tantermek talajcseréjére és a mos-
dók cseréjére használhat fel.

– jóváhagyta a város részvételét azon uniós pályázaton,
amelynek keretében alap- és középiskolai nyelvi laboratóri-
umok létesítésére lehet pályázni. A pályázat sikere esetén
mindkét alapiskolában olyan modern nyelvi laboratóriu-

mok lennének kialakítva, amelyeket a felnőtt lakosság is
használhat. 

– az önkormányzati törvény értelmében meghatározta,
hogy a 2006-2010 közötti választási időszakban Párkány
város képviselőtestülete 17 képviselőből fog állni. Ennek
értelmében a következő önkormányzati választások alkal-
mával az előző időszakhoz képest nem változik a rendszer.

– jóváhagyta azon előszerződés megkötését, amelynek ér-
telmében eladásra kerülhet az egykori „Csajka-udvar”. Az
udvar iránt érdeklődő vállalkozó a már korábban meghatá-
rozott feltételek mellett veheti birtokba az ingatlant, ahol
egy többcélú épületet kíván felépíteni. Az előszerződés alá-
írásától számított hat hónapon belül érvényes területi hatá-
rozattal kell rendelkeznie, majd az ettől számított hat hóna-
pon belül érvényes építkezési engedéllyel kell rendelkeznie,
valamint az ettől számított két éven belül felülvizsgálati jó-
váhagyással kell rendelkeznie.

– jóváhagyta azon előszerződés megkötését, amely a
Hársfa utca 8. alatti 4418 m2 területű teleknek 3.313.500,-
koronáért való eladását teszi majd lehetővé a Bono Publico,
Kft. számára, azzal a feltétellel, hogy a társaság az előszer-
ződés aláírásától számított két éven belül díszfaligetet léte-
sít az adott területen.

– július 1-i hatállyal jóváhagyta a városi kulturális intéz-
mények és városi vállalatok vezetőinek bérrendezésére tett
javaslatot. Ennek értelmében a városi művelődési ház, a vá-
rosi könyvtár, a Danubius mozi, a műszaki szolgáltató vál-
lalat vezetői 6%-os, míg a lakáskezelő vállalat vezetője
10%-os béremelést jegyezhet.

– jóváhagyta a Diófa utcai tüzelőraktárnak – a legjobb ár-
ajánlatért történő – eladását

– jóváhagyta a Comenius utcai lakótelepi parkoló építésé-
nek besorolását a város tervezett beruházásainak jegyzéké-
be.

– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális,
művelődési és sport alapból az alábbi kérelmezők számára:

– Szövetkezeti sori óvoda szülői tanácsa – az óvoda fenn-
állásának 20 éves ünnepségére 10.000,-Sk.

– Liszt Ferenc művészeti alapiskola szülői tanácsa – Nem-
zetközi képzőművészeti versenyre és kiállításra 10.000,-Sk 

– Kisbojtár tánccsoport – partnerkapcsolati programra
20.000,-Sk

– 520.000,- korona beruházási támogatást hagyott jóvá a
Szlovák Alapiskola szociális berendezéseinek felújítására. A
felújításhoz a kerületi oktatásügyi hivatal 800.000.- koro-
nával járult hozzá.

Az önkormányzat hírei
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Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí,
dňa 7. augusta 2006:

– nepotvrdilo vlastné uznesenie – pozastavené primátorom
mesta – týkajúce sa úpravy platu a ročnej odmeny konateľa Va-
daš, s.r.o. K potvrdeniu, ktoré vyžaduje kvalifikovanú väčšinu
hlasov všetkých poslancov, chýbal jeden hlas.

– súhlasilo s úhradou nákladov na dopravu pre Futbalový od-
diel TJ Juhcelpap v jesennej časti súťažného ročníka do maxi-
málnej výšky 90.000.- Sk.

– uložilo mestskému úradu vypracovať návrh na formu, štruk-
túru a hospodárenie subjektu (prípadne subjektov) potrebných
pre prevádzkovanie a riadenie amatérskeho športu v meste. 

Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí, dňa
22. augusta 2006:

– schválilo 85 000 Sk pre bytový podnik na terénne úpravy na
Kasárenskej ul. č. 26. 

– schválilo účelové využitie prostriedkov z predaja bývalej
hlavnej výmenníkovej stanice vo výške 220.000,- Sk na likvidá-
ciu nadzemného úseku bývalého horúcovodu na Božom kopci.

– zobralo na vedomie výsledky rozpočtového hospodárenia
mesta Štúrovo za I. polrok 2006.

– zobralo na vedomie výsledky rozpočtového hospodárenia
kultúrnych a školských ustanovizní mesta, resp. mestských pod-
nikov.

– zobralo na vedomie správu o činnosti mestskej polície za I.
polrok 2006. 

– zobralo na vedomie správu o plnení investičných akcií mes-
ta za I. polrok 2006. 

– zobralo na vedomie materiál o možnostiach financovania
bytovej výstavby z prostriedkov štátneho fondu rozvoja býva-
nia.

– zobralo na vedomie správu o stave nelegálnych skládok na
území mesta.

– zobralo na vedomie správu z následnej kontroly na miestnu
daň z nehnuteľnosti za rok 2005.

– schválilo žiadosť Základnej školy Endre Adyho o pridelenie
finančných prostriedkov pre investičné účely vo výške
1.400.000,- Sk. Pridelená suma sa použije na výmenu podláh a
umývadiel v tých častiach, ktoré nie sú zahrnuté do projektu re-
konštrukcie. 

– schválilo účasť na výzve na predkladanie projektov v rámci
tematického okruhu „Jazykové laboratóriá pre základné a stred-
né školy” na rok 2006. V prípade úspešnosti sa v oboch ZŠ zri-

adia moderné jazykové laboratóriá, ktoré budú sprístupnené aj
pre verejnosť.

– určilo v zmysle zákona o obecnom zriadení na volebné ob-
dobie 2006-2010 počet poslancov Mestského zastupiteľstva
mesta Štúrovo na 17, ktorí budú zvolení v nastávajúcich komu-
nálnych voľbách vo dvoch volebných obvodoch. Tým sa systém
volieb oproti predchádzajúcemu obdobiu nemení.

– schválilo uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na odpredaj
nehnuteľností vo dvore bývalej reštaurácie „Čajky”, pre žiada-
teľa, ktorý za už dávnejšie stanovených podmienok postaví v
priestore polyfunkčnú budovu. Budúci kupujúci je povinný do 6
mesiacov od podpisu zmluvy o budúcej zmluve obstarať právo-
platné územné rozhodnutie. Právoplatné stavebné povolenie je
povinný obstarať do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplat-
nosti územného rozhodnutia, a je povinný stavbu skolaudovať
do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povole-
nia. 

– schválilo uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na odpredaj
pozemku o výmere 4418 m2 na Lipovej č.8 za cenu 3.313.500,-
Sk do vlastníctva spoločnosti Bono Publico, s.r.o. za podmie-
nok, že budúci kupujúci do 24 mesiacov od podpisu zmluvy o
budúcej zmluve realizuje park z okrasných drevín.

– schválilo úpravu platu riaditeľov mestských organizácií s
platnosťou od 1.7.2006 nasledovne: riaditeľovi mestského kul-
túrneho strediska, mestskej knižnice, kina Danubius a riaditeľo-
vi technických služieb zvýšilo platy o 6 %, a riaditeľovi bytové-
ho podniku o 10 %.

– súhlasilo s odpredajom skladu palív na Orechovej ulici for-
mou najvyššej ponuky.

– schválilo zaradenie akcie „Vybudovanie parkoviska pre
osobné motorové vozidlá na Komenského sídlisku” do zoznamu
investičných akcií mesta.

– schválilo pridelenie finančného príspevku z mestského fon-
du kultúry, vzdelávania a športu pre nasledovných žiadateľov:

– Rodičovské združenie pri MŠ Družstevný rad – na „Organi-
záciu osláv 20. výročia otvorenia MŠ” 10.000,-Sk

– Rodičovské združenie pri ZUŠ Ferenca Liszta – na „Medzi-
národnú výtvarnú súťaž a výstavu” 10.000,-Sk

– Záujmové združenie Kisbojtár – na „Družobné dni”
20.000,-Sk

– schválilo navýšenie kapitálového transferu na rekonštrukciu
sociálneho zariadenia na ZŠ Adyho 6 o 520.000,- Sk z voľných
zdrojov rozpočtu mesta. K riešeniu problému Krajský školský
úrad prispel sumou 800.000,- Sk.

Városunk utazási irodái közül talán a Cselétka Mária veze-
tésével működő Mária-Valéria iroda kínálta a legtöbb hasz-
nos művelődési, történelmi, szórakozási lehetőséget és szer-
vezte azokat régiónk lakóinak. Jól ismerték környékünk la-
kosságának ízlését, anyagi lehetőségeit. Ma már csak az épü-
lete csalogat, de Cselétka Mária nem hagyta még el teljesen
híveit, ismerőseit. Még mindig összefogja a nyugdíjasokat és
kellemes kiruccanásokat szervez számukra. Július 2-án az ő
jóvoltából vehettünk részt Nagymaroson a Dunakanyar
Nemzetközi Nyugdíjasklub Találkozón. A szervezett napi
programban láthattuk Nagymaros, Göd, Nagykovácsi,

Sződliget, Tápiószőllős, Csobánka, Kistarcsa, Dorog,
Helemba, Székelyudvarhely változatos műsorát, sokféle tán-
cot, humoros jeleneteket, csodálatos zenei műsorokat. Életre
kelt a magyar nótázás kedélyvilága. Köszönet hát az egykori
utazási iroda vezetőjének a személyes ragaszkodásért, gon-
doskodásért, ami nagyon sokat jelent a kispénzű nyugdíjasok
számára. „A vezetés mesterség”. Bízunk abban, hogy ez a jó
szokás, a gondoskodás folytatódik és a fesztiválok, hajókázá-
sok mellett színházlátogatások is szerveződnek.

Hajtman Kornélia

Správy mestského zastupiteľstva

Volt – nincs – mégis van

Kinőtte lakását a szobanövénye? 
Ajándékozza a magyar alapiskolának! Köszönjük!



3344 jjúúll--aauugguusstt  22000066ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

Vydáva:
Mestské kultúrne stredisko Štúrovo

Šéfredaktor: Juraj Himmler (7511 672)
Redakčná rada: • Koloman Burza (752 3126) • František
Oravetz (752 2895) • Zoltán Csepregi (7511 859) • Roland
Cucor
Kontaktná adresa: MsKS, Hasičská 25, 943 01 Štúrovo,
Tel./fax: 036/7511 108
Inzeráty: 7511 672, alebo u členov red. rady
Riadková inzercia: 7511 108
Tlač: REGRA–Kovan, Štúrovo, tel.: 7511 442
Číslo registrácie: OÚ/210/92

Nie všetky názory uverejnené v spravodaji vyjadrujú 
aj stanoviská redakcie.

Kiadja:
a Párkányi Városi Művelődési Központ

Főszerkesztő: Himmler György (7511 672)
Szerkesztőbizottság: • Burza Kálmán (752 3126) • Oravetz
Ferenc (752 2895) • Csepregi Zoltán (7511 859) • Cucor
Roland
Levélcím: MsKS, Hasičská 25, 943 01 Párkány-Štúrovo,
Tel./fax: 036/7511 108 
Hirdetésfelvétel: 7511 672 vagy a szerkesztő-bizottsági
tagoknál.
Apróhirdetés: 7511 108
Nyomás: REGRA–Kovan, Párkány, tel.:7511 442
Nyilvántartási szám: OÚ/210/92

A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik 
a szerkesztőség véleményét.

PPáárrkkáánnyy
ééss  VViiddéékkee

ŠŠttúúrroovvoo
aa  ookkoolliiee

Testvérlapunk/Partnerské noviny: Esztergom és Vidéke
Főszerkesztő/Šéfredaktor: Bencze Cs. Attila

DD aa nn uu bb ii uu ssDD aa nn uu bb ii uu ss
September 2006 Szeptember

K i n o  –  M o z i

5-6. X-MEN 3: Posledný vzdor (Hugh Jackman, Patrick, Stewart, Shawn Ashmore,
Daniel Cudmore)

7-8. Hory majú oči (Aaron Stanford, Ted Levine, Kathleen Quinlan, Vinessa Shaw) 
9-10. Poseidon (Josh Lucas, Richard Dreyfuss, Kurt Russel, Emmy Rossum)
12-13. Underworld: Evolution (Kate Beckinsale, Scott Speedman, Shane Brolly)
14. Strašná haluz (Alyson Hannigan, Adam Campbell, Eddie Griffin)
15-17. Garfield 2 (detské predstavenie) začiatok od 18.00 hod!!! (Breckin Meyer, Jennifer

Love Hewitt, Billy Connolly, Bill Murray)
19-20. Pirári Karibiku: Truhlica mŕtveho muža (Johnny Depp Orlando Bloom, Keira

Knightley)
21. Show začína (Judi Dench, Bob Hoskins)
22. Naboso (Johanna Wokalek, Til Schweiger)
23-24. Spýtaj sa prachu (Colin Farrel, Salma Hayek, Idina Menzel, Eileen Atkins )
26-27. Scary movie 4 (Anna Faris, Regina Hall, Craig Bierko, Leslie Nielsen)
28-29. Superman sa vracia (Brandon Routh, Kate Bosworth, Sam Huntington, James

Marsden, Kevin Spacey, Marlon Brando)

Od 30. septembra do 11. októbra bude kino z technických príčin zatvorené!
A Danubius mozi szeptember 30-tól – október 11-ig műszaki okok miatt nem üzemel!

Začiatok predstavení (ak nie je uvedené inak) – 19 00 – Az előadások kezdete (a kijelölt filmeken kívül)

Zmena programu vyhradená!!!

Értesítés
Párkány városa a területrendezésről és építészeti rendről szóló

50/1976 Tt. sz. törvény 16 § 2. bekezdése, ill. 18 § 4. bekezdése, vala-
mint 19 § l. bekezdése a) pontja értelmében megkezdte „Párkány város
területrendezési tervének” közbeszerzését. 

A törvény 19 § 2. bekezdése értelmében kérjük a jogi és természetes
személyeket, hogy hozzászólásaikat, javaslataikat, a várossal összefüggő
esetleges fejlesztési dokumentumaikat legkésőbb 2006. szeptember 22-
ig juttassák el a városi hivatal építészeti és városfejlesztési osztályára.

Oznámenie
Mesto Štúrovo, ako príslušný územnoplánovací orgán podľa § 16 ods. 2, §

18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), a v súlade s ustanovením § 19b
ods. 1 písm. a) stavebného zákona oznamuje, že začína obstarávať „Územný
plán mesta Štúrovo” (ÚPN O Štúrovo). V zmysle § 19b ods. 2 stavebného zá-
kona žiadame právnické a fyzické osoby o zaslanie podnetov, návrhov a rozvo-
jových dokumentov, ktoré súvisia s územím mesta Štúrovo najneskôr do 22. 9.
2006 na oddelenie výstavby a rozvoja územia Mestského úradu v Štúrove.

S hľbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, ktorí dňa 4. 8. 2006 v Štúrove na starom

cintoríne odprevadili na poslednú cestu nášho milovaného zosnulého 

ING. PAVOLA MIŠICZÁKA (78) 

a tak prispeli k dôstojnej rozlúčke s ním. 

Smútiaca rodina

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk 

PÁSZTOR PÉTERRE (1969-2002) 

halálának negyedik évfordulóján. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal emlékezünk halálának második évfordulóján

IFJ. DORNA JÓZSEFRE.

Emléked őrzik szüleid, testvéreid, sógornőid és akinek nagyon
hiányzol.

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden

rokonnak, barátnak és ismerősnek, akik 2006.

augusztus 4-én elkísérték utolsó útjára a

párkányi öreg temetőbe szeretett halottunkat,

ING. MIŠICZÁK PÁLT (78)

és ezzel enyhítették mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

Messze földön jársz már
Tán a csillagok között.

Látjuk mosolyod suhanó felhők között.
Számunkra Te sosem leszel halott, 

Örökké élni fogsz, mint fenn a csillagok. 

Fiatalon elmentél, hangod már nem halljuk többé. 

Szívünkbe bezártunk örökké, mert tudjuk, hogy mindenkit

szerettél. 

Küzdöttél, de már nem lehetett, a csönd ölel át és a szeretet.
Ezúton mondunk köszönetet minden kedves

rokonnak, barátnak, volt munkatársnak,

ismerősnek és mindazoknak, akik 2006.

augusztus 27-én elkísérték utolsó útjára

az ebedi temetőbe 

SZABÓ LÁSZLÓT

aki élete 84. évében adta vissza lelkét a

teremtőjének.

A gyászoló család
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Párkányi Őszi Városnapok
5 éves az újjáépített Mária Valéria híd

2006. szeptember 22-23.

Műsor:

Péntek (2006. szeptember 22):

10,00 NEMZETKÖZI KONFERENCIA – A híd, amely összeköt

(VMK)

12,00 ÜNNEPI FOGADÁS (VMK)

15,00 V. NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL (Sétálóutca)

17,00 MUSICAL és OPERETT RÉSZLETEK (programsátor)

18,00 Sound Gixer – OCSKAY GYULA ZENEKARA Esztergomból

(programsátor)

20,00 A SZÍNPADON STEEVE SALUTO Olaszországból

(programsátor) 

21,30 A KORMORÁN EGYÜTTES KONCERTJE (programsátor)

22,30 PÁSZTOR JÁNOS ZENEKARA JÁTSZIK Párkányból

(programsátor)

Szombat (2006. szeptember 23):

13,00 NEMZETKÖZI HÍDFUTÁS (Esztergom – Párkány)

14,30 A HÍDFUTÁS EREDMÉNYHIRDETÉSE (Vadas Termálfürdő)

16,30 FOLKLÓRCSOPORTOK FELVONULÁSA A

SÉTÁLÓUTCÁN

17,30 FOLKLÓR – GÁLA (programsátor) 

20,00 AZ „ILLÉS” EGYÜTTES KONCERTJE (programsátor)

21,30 BEMUTATKOZIK A párkányi INTERMEZZO ZENEKAR 

23,00 BEATLES NOSZTALGIA KONCERT (programsátor)

Az ünnepségek helyszínei: sétálóutca, Vadas termálfürdő, VMK és

a programsátor – „komp-parkoló”.

A rendezvényekre a belépés ingyenes!!!

A programsorozatok fő szervezője 

a Párkányi Városi Művelődési Központ.

Štúrovské jesenné dni mesta 
5. výročie obnovenia mostu Márie Valérie

22-23. septembra 2006

Program :

Piatok (22. septembra 2006):

10,00 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA – Most, ktorý nás spája

(MsKS)

12,00 SLÁVNOSTNÁ RECEPCIA (MsKS)

15,00 V. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL (pešia zóna)

17,00 ZNÁME MUSICALY a OPERETY (programový stan)

18,00 HRÁ HUDOBNÁ SKUPINA GYULA OCSKAYHO z Ostrihomu

(program. stan )

20,00 NA PÓDIU STEEVE SALUTO z Talianska (programový stan ) 

21,30 A KORMORÁN EGYÜTTES KONCERTJE – KONCERT HS

KORMORÁN – MR (programový stan )

22,30 HRÁ HUDOBNÁ SKUPINA JÁNA PÁSZTORA zo Štúrova

(programový stan )

Sobota (23. septembra 2006 ):

13,00 MEDZINÁRODNÝ BEH CEZ MOST MÁRIE VALÉRIE

(Ostrihom – Štúrovo)

14,30 VYHODNOTENIE BEHU (Termálne kúpalisko Vadaš)

16,30 SPRIEVOD FOLKLÓRNYCH SKUPÍN PO PEŠEJ ZÓNE

17,30 FOLKLÓRNY GALAVEČER (programový stan)

20,00 KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY „ILLÉS” – MR (programový

stan)

21,30 SKUPINA INTERMEZZO zo Štúrova

23,00 NOSTALGICKÝ KONCERT BEATLES – MR (programový stan)

Jednotlivé podujatia sa uskutočnia na nasledovných miestach: pešia

zóna, termálne kúpalisko Vadaš, MsKS a programový stan –

parkovisko „pri kompe”.

Vstup na všetky podujatia je zdarma !!! 

Hlavným organizátorom podujatí je MsKS Štúrovo.

A városi múzeum és a városi galéria nyitvatartása

augusztus elsejétől a következőképpen változik:

Hétfő – Péntek: 10.00 – 16.00

Szo-Vas: zárva

Otváracia doba mestského múzea a mestskej galérie

od 1. augusta sa mení následovne:

Po-Pia: 10.00 – 16.00

So-Ne: zatvorené

Helyszín: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

– MUZSLA

Vstupné/Belépő: 200.-Sk

Jegyelővétel a párkányi kultúrházban. 

Tel: 7511 108

VARNUS XAVER

Orgonahangversenye

Organový koncert

2006. szeptember 9. 

(szombat) 

19.00 óra
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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 fagylalt-
poharak. 

Látogasson el hozzánk, kellemes környezet-
ben várjuk!

Chutné jedlá, nápoje, ovocné 
a zmrzlinové poháre.

Navštívte nás, čakáme Vás v príjemnom
prostredí.

Gyorsan, olcsón, jó minőségben!Gyorsan, olcsón, jó minőségben!

AAAAkkkkcccc iiiióóóó!!!!
Digitális fényképek kidolgozása

9x13 3,90 Sk

100 db felett 2,90 Sk

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

FOTO FLIPP FOTO
Express

UNITED CARGO INTERNATIONAL s.r.o. 

hľadá spoľahlivých ŠOFÉROV

pre medzinárodnú kamiónovú prepravu s praxou,

znalosť nemeckého jazyka vítaná.

V prípade záujmu informácie 

na tel. č. 035/6 40 60 21 v čase od 8,00 – 18,00 hod.

Kurzy 
Mestské kultúrne stredisko v Štúrove oznamuje, že aj

v tomto rokuotvára jazykové a praktické kurzy (v rozsahu 60
hodín) a to nasledovné:

– Angličtina pre začiatočníkov a pokročilých (2.000,- Sk)
– Nemčina pre začiatočníkov a mierne pokročilých (2.000,- Sk)
– Taliansky jazyk pre začiatočníkov (2.000,- Sk)
– Plávanie pre najmenších (1.500,- Sk)
(t.j. pre vekovú kategóriu od 9 mes. do 3 r.)

Kurzy sa uskutočnia v mesiacoch október až apríl. Bližšie
informácie Vám poskytneme v MsKS, kde sa môžete

v prípade záujmu hlásiť osobne v pracovných dňoch od 8.00
do 15.00 hod. resp. na tel. čísle: 036/7511 108 do 18.

septembra 2006
Každého záujemcu srdečne očakávame!

Tanfolyamok
A Párkányi Városi Művelődési Központ ezúton értesíti az

érdeklődőket, hogy az elkövetkező tanévben nyelv és
gyakorlati tanfolyamot indít (60 tanítási óra) mégpedig:

– Angol kezdőknek és haladóknak (2.000,- Sk)
– Német kezdőknek és haladóknak (2000,- Sk)
– Olasz kezdőknek (2.000,- Sk)
– Úszás gyermekeknek, babáknak (1.500,- Sk)
(9 hónapos kortól 3 éves korig)

A tanfolyamok októbertől áprilisig tartanak. Jelentkezni a
párkányi kultúrházban lehet munkanapokon 8.00-15.00

között, legkésőbb 2006. szeptember 18 -ig személyesen, vagy
telefonon a 036/7511 108 számon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Minden szerdán és pénteken 10.00-13.00, 14.00-17.00.

Vörösmarty u. 4 (csengő a hátsó bejáratnál)

Tel: 7510951, 0907/263350

POČÍTAČOVÉ KURZY
Ak sa chcete naučiť pracovať v programoch Word, Excel,

PowerPoint, Outlook, alebo sa v nich 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

Kanadai illetőségű társaság megkezdi

tevékenységét a magyarországi piacon. Magas

jövedelem. Hívja a 0905/228000 (szlovákul) vagy

a 0905/657964 (magyarul) telefonszámokat.

Magyar nyelvismeret előny.

Rybárske, chovateľské a umelecko-remeselnícke potreby

Horgász, kisállattenyésztő és kreatív-kézműves kellékek

TWISTER
Hlavná 50, Štúrovo, Fő utca 50, Párkány

Tel/Fax: 00-36-7523143, 0911-880 858, 0908-759 854

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

– parapety – vonkajšie, vnútorné

– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere

– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých

okien zdarma

NOVINKA! 4-komorové profily s 10% zľavou

– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!

– külső és belső ablakpárkányok

– szúnyoghálók, harmonikaajtók

– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

ÚJ! 4-kamrás profilok 10% árengedménnyel

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

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

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Várja Önt az újonnan megnyílt AVON-centrum!

Ahol ajándék + ingyenes tanácsadás + nyereményjáték vár Önre! 

TTTTAAAAXXXXIIII

Q U I C K

NNOONN  SSTTOOPP

0000999900008888     777755559999     111166666666

Személyszállítás mikrobusszal 

is – 8 főig

Repterek akciós áron! 

Letiská za akciové ceny!

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 podmien-

ky • možnosť ďalšieho odborného rastu

     Požiadavky      
• spoľahlivosť, komunikatívnosť • bezúhonnosť, oddanosť • prax v danej ob-

lasti • vodičský preukaz skupiny B,C,E

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

ne nám Vaše žiadosti 

so štrukturovaným životopisom posielajte na adresu: 

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

KKrraajjččíírrsskkee  ššttúúddiioo  TTRREENNDD
OOpprraavvyy

OObbnnííttkkoovvaanniiee  ss  oovveerrllookkoomm
OObbťťaahhoovvaanniiee  ggoommbbííkkoovv

LLeemmoovvaanniiee  zzáácclloonn//zzáávveessoovv
VVýýmmeennaa  zziippssoovv

PPrriiššíívvaanniiee  ggoommbbííkkoovv
VVyyššíívvaanniiee  ggoommbb..  ddiieerrookk  ––  ssttrroojjoovvéé

OOttvvoorreennéé:: UUttoorrookk 88..3300  ––  1122..0000 1133..0000  ––  1177..0000
SSttrreeddaa 88..3300  ––  1122..0000 1133..0000  ––  1177..0000
ŠŠttvvrrttookk 88..3300  ––  1122..0000 1133..0000  ––  1177..0000

AAddrreessaa::  SSvv..  ŠŠtteeffaannaa  1100,,  994433  0011  ŠŠttúúrroovvoo  
((bbýývvaalléé  tteelleekkoommuunniikkáácciiee,,  11..  ppoosscchhooddiiee))

MMoobbiill::  00991144--113322  663388



3388 jjúúll--aauugguusstt  22000066ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

NADŠTANDARDNÉ

PLASTOVÉ A DREVENÉ EUROOKNÁ
KS REALITY

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

Tel: 036 753 4180, 0905 388 663

Z našej ponuky: 

Veľký dvojizbový byt, neprerobený za 880 000.- Sk

Dvojizbový byt po kompletnej rekonštrukcii v Želiezovciach za 440 000.- Sk

Dvojizbový byt, neprerobený za 890 000.- Sk

Trojizbový byt, neprerobený za 995 000.- Sk

Byt čiastočne prerobený 3izb., garáž a záhrada v Sikeničke za 490 000.- Sk

Nadštandardný 3 izb. byt po kompletnej rekonštrukcii za 1.400 000.- Sk

Trojizbový byt prerobený za 1.100 000.- Sk

RD v Bajtave z tehly za 135 000.- Sk

RD z hliny v Bajtave za 65 000.- Sk

RD z 2 izieb a kuchyne v Ľubej za 235 000.- Sk

RD 3 izb. v Náne za 900 000.- Sk

RD v Kamenici nad Hronom za 500 000.- Sk

RD s veľkou záhradou v Mužli za 650 000.- Sk

Dvojgeneračný dom 9 izieb, 2 kuchyne, 3 kúpeľne, 2 špajza, 2 garáže pre 3 os. autá,
veterný mlyn, veľká pivnica, dielňa a záhrada, za 4.950 000.- Sk

2 RD v Gbelciach za 995 000.- Sk

Chata v Kamenici nad Hronom za 495 000.- Sk

Chata v Náne-Hegyfarok za 970 000.- Sk

Stavebný pozemok Pavlová 771 m2, za 70 000.- Sk

Stavebný pozemok v Gbelciach 1000 m2, za 130 000.- Sk

Do prenájmu zabehnuté presso, cena dohodou.

További kínálatunk a www.ksreality.sk honlapon

• Prijmeme bezpečnostných pracovníkov, preukaz OS. 

Tel.: 031/7805757, 0903/762971.

• Dám do prenájmu zariadený trojizbový byt. Tel.: 0905/293 203.

• Dám do dlhodobého prenájmu trojizbový byt na Nánanskej ceste. 

Tel.: 0905/916 962.

• Háromszobás berendezett lakás kiadó. Tel.: 0905/228 070.

• Eladó Párkányban nagy átépített 3 szobás lakás Dunára néző balkonnal. 

Tel.: 036/752 32-77.

• Eladó szoba-konyhás lakás részben felújítva a vasútállomáson. 

Tel.: 0907/424 622.

• Predám jednoizbový byt čiastočne prerobený na železničnej stanici. 

Tel.: 0907/424 622.

• Bérbe adok garázst a Billa mellett. Tel.: 7511 359.

• Predám staršie rozťahovacie kreslo. Cena: 500 Sk. 

Tel.: 0903/849 663.

• Predám elektrický šporák zn. FIKO (1.500.-) a staršiu poschodovú posteľ

(1.500.-). Tel.: 0905/955 039.

• Eladó FIKO villanytűzhely (1.500 Sk) valamint régebbi emeletes ágy

(1.500 Sk). Tel.: 0905/955 039.

• Elcserélem 1 és 2 szobás lakásaimat nagyobbra. Elmaradással rendelkezők

hívását várom! 0905/ 199 795, 0915/238 666.

• KOSENIE. Hľadám brigádnika na pokosenie záhrady 1870 m2. Krovinorez je

potrebný.Tel.: 0907/836 205.

• V Štúrove pri kúpalisku VADAŠ predám stavebný pozemok. 

Tel.: 0907/836 205.

• Hľadám partiu murárov, alebo menšiu stavebnú firmu na stavbu rekreačného

domu v Štúrove. Tel.: 0907/836 205.

• Dám do prenájmu (len dlhodobo) dvojizbový byt. Cena: 7.000 Sk/mes. +

10.000 Sk kaucia. Tel.: 0907/188134. 

• Eladó 8 áras kert Garamkövesden, szőlővel, barackossal. Tel.: 0905/928095.

• Vysokoškolský študent doučí matematiku strednej školy (aj maďarsky). 

Tel.: 0907/419 803.

• belart.sk – reklámtábla, névjegykártya

– 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 dve-

rami na mieru

Poľské okná neopravujeme!

Objednávky a informácie: GAMEX-Štúrovo

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

Kamenárstvo – Szemők

Vyhotovenie pomníkov 
Sírkövek készítése

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

Kancelária – iroda: Štúrovo, Nánanská 6 

Možnosť platby na splátky. Részletfizetés is lehetséges.

aj na maďarské pracovné zmluvy

Hľadáme spolupracovníkov

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

0907 244 942
0905 826 702
0905 307 931

Srdečne Vás pozývame od

septembra na kurzy anglického

jazyka a gréckeho jazyka.

– pre deti, mládež, maturantov, dospelých

– pre začiatočníkov aj pokročilých

– kvalitná výuka

– vysoká úroveň

– nízke ceny

– rodinné zľavy 

Informácie a prihlášky: 

Mgr. Renáta Koleva-Valachová, 

Družstevný rad 15, 943 01 Štúrovo 

Tel.: 752 28 97, 0902-319 400.



22000066..  jjúúlliiuuss--aauugguusszzttuuss 339922000066..  jjúúnniiuuss PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee

Hlavná 43

Fő utca 43

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

Stereo televízor PHILIPS model 29PT5458/01 

+ zadarmo DVD prehrávač PHILIPS!
v hodnote 2.799.- Sk

11.499.-

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK JE TU,

PRÍDTE SA NAŇ ZABEZPEČIŤ! 

Zošity, písacie potreby, obaly, 

nálepky, peračníky...

ITT AZ ÚJ TANÉV, BIZTOSÍTSA

BE HOZZÁ A SZÜKSÉGES

TANSZEREKET!

Füzetek, írószerek, borítók, öntapadós

matricák, tolltartók...

Lipová 8, Štúrovo, za 12-poschodiakmi pri Dunaji

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

Tel.: 0905/557 128

Részletre is! – Aj na splátky!

PHILIPS TV ajándék DVD-vel!

Televízor

– uhlopriečka 72 cm

– obrazovka Real Flat

– Contrast Plus

– Incredible Surround

– teletext

– výkon 20W

– bočný AV vstup, 2 x

Scart

DVD prehrávač

– prehráva DivX, DVD±R(W), (S)VCD, CD-R(W), MP3-

CD, Picture CD



4400 jjúúll--aauugguusstt  22000066ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

Naše vý-

kupne Vás

okrem Štúrova

čakajú na nasledov-

ných miestach:

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

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

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

PP LLAATTÍÍMMEE VV HHOOTTOOVVOOSSTTII!!!! !!

VVÝÝKKUUPP  DDRRUUHHOOTTNNÝÝCCHH  SSUURROOVVÍÍNN  ––  ZZEELLKKOOVV

VVýýkkuuppňňaa  ŠŠTTÚÚRROOVVOO,,  SSllááddkkoovviiččoovvaa  uull..  ((aarreeááll  bbýývvaalleejj  AAggrroopprreeffyy))  TTeell..::  00990022//994444--331144

Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

COCHER ELEKTRO

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191

ZZvvääččššoovvaacciiee  ššooššoovvkkyy  
pprree  mmoobbiillnnéé  tteelleeffóónnyy

OOkkuulliiaarree  pprree  VVáášš  mmoobbiill!!

Naša firma rozšírila svoje služby o zámočnícke práce.
Vyhotovujeme oceľové konštrukcie, železné brány,

garážové brány aj s elektrickým 
ovládaním a oplotenia 

pri výhodných cenových reláciách.

Naďalej poskytujeme všetky druhy
elektroinštalačných prác a predaj elektroinštalačného

materiálu vrátane ohrievačov a bojlerov a
elektrických vykurovacích telies a kotlov.

S dôverou sa informujte 

na vyššie uvedenej adrese.

Vállalatunk lakatos és fémmunkákkal bővítette
szolgáltatásait. Gyártunk acélszerkezeteket, vaskapukat,

garázskapukat (távirányításra is) 
valamint kerítéseket, kedvező áron.

Továbbra is biztosítjuk eredeti szolgáltatásainkat –
vállalunk villanyszerelési munkát, villanyszerelési áruk
eladását, beleértve vízmelegítőket és villanykazánokat is.

Érdeklődni a fenti címen lehet. 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

Elektro Demar spol. s r.o. 
Štúrovo, Továrenská 1, Tel./fax: 036/756 1942, 0905/690024

Vykupujeme:
meď 130–195 Sk

hliník 35–60 Sk

nerez 55–72 Sk

oceľový šrot

mosadz 80–100 Sk

bronz 100–130 Sk

Podľa
burzových cien


