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RO LE TY SI EŤ KY PRO TI HMY ZU ČA LÚ NE NIE DVE RÍ ŽA LÚ ZIE

Von kaj šie plas to vé RO LE TY, ŽA LÚ ZIE – med zi o ken né, ver ti kál ne
lát ko vé, LA ME LO VÉ DVE RE, ČA LÚ NE NIE DVE RÍ, MAR KÍ ZY,

TES NE NIE OKI EN A DVE RÍ, SI EŤ KY PRO TI HMY ZU,
MA ĽO VA NIE by tov, na ti e ra nie oki en a dve rí

és Vi dé kea oko lie
Pár ká nyŠtú ro vo

9. sep tem bra sa usku toč ni lo sláv nos tné odo vzda nie toh to ro -
čnej in ves tí cie ter mál ne ho kú pa lis ka Va daš. Sym bo lic kú stu hu
no vej stav by pre strih li Lás zló Szi ge ti, po sla nec NR SR a Ing.
Mi ku láš Gy et ven, ri a di teľ ter mál ne ho kú pa lis ka. V no vej bu do -
ve, kto rá je spo je ná s kry tou pla vár ňou sa na chá dza jú dve sau -
ny: kla sic ká fín ska a par ná, ale aj so ci ál ne miest nos ti a od po -
či vár ne. Na otvá ra com ce re mo ni á li sa zú čast ni li aj Iván Far -
kaš, po sla nec NR SR, Lás zló Fe ke te, po sla nec Ni tri an ske ho sa -
mo správ ne ho kra ja, Bar to lo mej Ma gy ar, vi ce pri má tor mes ta,
vi a ce rí po slan ci mest ské ho za stu pi teľ stva a zná me osob nos ti
mes ta. 

Na no vé za ri a de nie – kto ré vy ho vu je všet kým po ži a dav kám
– sa pre in ves to va lo pri bliž ne 4,5 mil. ko rún.

Ri a di teľ kú pa lis ka, M. Gy et ven sa po ďa ko val všet kým, kto rí
ne ja kým spô so bom pri spe li k vy bu do va niu sau ny. S po te še ním

ozná mil, že do kon če nie stav by sa po da ri lo spl niť pod ľa plá nu,
tes ne po skon če ní let nej se zó ny. M. Gy et ven ve rí, že s no vý mi
služ ba mi na ras tie vy u ži tie kry tej pla vár ne i ho te la Ther mal.
No vá bu do va sa pri pá ja k se ver nej stra ne pla vár ne, hos tia mô -
žu schla diť svo je naž ha ve né te lá buď v no vých spr chách ale bo
v ma lom ba zé ne umies tne nom pri se da com ba zé ne. 

Vstu pen ka do kry tej pla vár ne zah ŕňa aj ce nu sau ny. Otvá ra -
cia do ba sau na zod po ve dá otvá ra cej do by kry tej pla vár ne, t.j.:
v ne de ľu a pon de lok: 9-21 hod., od utor ka do pi at ku: 8-21
hod. a v so bo tu od 9 do 22 hod. Vstup né na kry tú pla vá reň je
90 Sk pre dos pe lých, 45 Sk pre de ti od 4-15 ro kov; pre ma ji te -
ľov kar ty ZŤP a pre dô chod cov vo vy zna če ných ča soch po nú -
ka me 50% zľa vy.

Kaž dé ho sr deč ne oča ká va me.
Za mes tnan ci ter mál ne ho kú pa lis ka Va daš

Szep tem ber 9-én ke rült sor a Va das ter mál für dő idei be ru há -
zá sá nak ün ne pé lyes át adá sá ra. Az épü let együt tes jel ké pes sza -
lag ját Szi ge ti Lász ló, par la men ti kép vi se lő és a ter mál für dő
igaz ga tó ja, Gyetven Mik lós vág ták át. A fe dett uszo dá hoz tar -
to zó épü let ben egy klas  szi kus finn, ill. egy pá ra-sza u na ka pott
he lyet, a hoz zá juk tar to zó szo ci á lis-, és pi he nő he lyi sé gek kel. Az
át adá son részt vet tek Far kas Iván, par la men ti kép vi se lő, Fe ke -
te Lász ló, me gyei kép vi se lő, Ma gyar Ber ta lan, vá ro sunk al pol -
gár mes te re a vá ro si kép vi se lő tes tü let több tag ja és a vá ros is -
mert sze mé lyi sé gei. A hoz zá ve tő leg 4,5 mil lió ko ro na rá for dí -
tás sal épült új lé te sít mény min den igényt ki elé gít. Gyetven
Mik lós, a Va das igaz ga tó ja rö vid be széd ben mél tat ta a be ru há -
zás je len tő sé get és kö szö ne tet mon dott min den ki nek, aki hoz -
zá já rult a ter ve zet ki vi te le zés éhez. Örö mé nek adott han got,
hogy köz vet le nül a nyá ri idény be fe je zé se után a ter ve zett idő -
re si ke rült be fe jez ni a mun ká la to kat. Gyetven Mik lós úgy vé li,
hogy az új be ru há zás nak kö szön he tő en re mél he tő leg nő ni fog
a fe dett uszo da és a Thermal szál ló ki hasz nált sá ga. Az új épü le -
tet a fe dett uszo da észa ki ol da lá hoz csat la koz tat ták és a ven dé -
gek tu so lás sal, vagy a sza bad ban el he lye zett kis me den cé ben is
le hűt he tik a sza u ná zás köz ben fel he vült tes tü ket. 

Egyéb ként a fe dett uszo dá ba vál tott jegy árá ban ben ne fog lal -
ta tik az új szol gál ta tás ára is. A sza u na nyit va tar tá si ide je meg -
egye zik a fe dett uszo dá é val, az az va sár nap és hét főn: 9-21 órá -
ig, kedd től pén te kig 8-21 órá ig, szom ba ton pe dig 9-22 órá ig,
ám a he lyi sé ge ket fél órá val a zár óra előtt el kell hagy ni. A sza -
u ná zá sért nem kell kü lön fi zet ni a fe dett uszo da be lé pő dí jai fel -
nőt tek nek 90 Sk, gye re kek nek (4-15 éves ko rig) 45 Sk, a moz -

gás kor lá to zot ta kat, va la mint a nyug dí ja so kat meg ha tá ro zott
idő pont ok ban 50%-os ked vez ményt il le ti meg.

Min den kit sok sze re tet tel vá runk.
A Va das ter mál für dő dol go zói

Új létesítmény a fürdőben

Nová sauna v prevádzke

Gyetven Miklós és Szigeti László adták át az új létesítményt
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Z prí le ži to sti pi a te ho vý ro čia odo vzda nia mos tu Má rie Va -
lé rie do pre vád zky mes to Štú ro vo a Zdru že nie ob cí Juž né ho
re gi ó nu uspo ri a da li 22. sep tem bra sláv nos tnú kon fe ren ciu
vo veľ kej sá le kul túr ne ho do mu pod náz vom „Most, kto rý nás
spá ja”.

Na po du ja tí, kto ré za há jil pri má tor Štú ro va, Ján Ora vec sa
zú čast ni li aj pred sta vi te lia part ner ských miest. V prí ho vo re pri -
má tor vyzd vi hol dô le ži tosť mos tu. Z po koj né ho mes teč ka sa ra -
zom sta lo ži vé, tu ris tic ké stre dis ko. Nie kto rí pod ni ka te lia pruž -
ne re a go va li na vznik nu tú si tu á ciu a do dnes z to ho pro fi tu jú.
Jed no z naj väč ších po zi tív je vznik množ stva pra cov ných miest
na pra vom bre hu Du na ja, a tým po kles ne za mest na nos ti v re gi -
ó ne. Most Má rie Va lé rie bol po treb ný, pre to je čo osla vo vať. Pri -
má tor pev ne ve rí, že most spá ja jú ci Štú ro vo s Ostri ho mom eš te
dl ho bu de spĺ ňať svo ju funk ciu.

Lás zló Szi ge ti vy slo vil svo je po te še nie, že sa so svo jou ra do -
sťou mô že po de liť s účast ník mi kon fe ren cie. Otvo re nie mos ta je
veľ mi vý znam nou uda lo sťou v ži vo te ľu dí toh to re gi ó nu. Pri ob -
no ve za hra lo dô le ži tú úlo hu, že na pod net SMK sa vý stav ba
mos tu dos ta la na stôl ko a li čnej ra dy a do vlád ne ho pro gra mu
pr vej Dzu rin do vej vlá dy. Po pri eko no mic kom prí no se je most aj
is tým sym bo lom. Za ho jil jaz vy spô so be né dru hou sve to vou voj -
nou. Na po mo hol roz vo ju tu riz mu, ale aj to je dô le ži té, že keď
sa nie kto chce zú čast niť om še v jed nej z naj väč ších ba zi lík Eu -
ró py, sta čí keď prej de cez most. Aj do Bu da peš ti sa mô že me dos -
tať ove ľa jed no duch šie. Bo lo by po te šu jú ce, ke by kon fe ren cia
spros tred ko va la ľu ďom od kaz: Je veľ mi dob ré, že má me most
Má rie Va lé rie, ale po tre bo va li by sme aj ná klad ný most. Pre po -
je nie se ve ro-juž né ho ko ri do ru cez Štú ro vo a ná klad ný most by
bo li ob rov ským prí no som pre ďal ší roz voj re gi ó nu. 

Ka rol Dra pák, pred se da Zdru že nia ob cí Juž né ho re gi ó nu na -
zna čil, že most nie je len tech nic ké di e lo, ale ove ľa vi ac. Za bez -
pe ču je voľ né prú de nie myš li e nok, ob no vil po stá ro či ach vznik -
nu tú jed no tu re gi ó nu, na po mo hol vzni ku pria teľ sti ev a part ner -
ských kon tak tov. 

Ta más Meg gy es, pri má tor Ostri ho mu a pred se da Eu ro re gi ó nu
Is ter-Gra num pou ká zal na ne smi er ny roz voj re gi ó nu po ob no ve
mos tu. Na je de násť ná so bok sa zvý ši la osob ná a na šty rid sať ná -
so bok au to mo bi lo vá do pra va. Av šak z hľa dis ka pri e my slu je roz -
voj jed nos tran ný. V bu dúc nos ti tre ba do siah nuť, aby pri e my sel -

né pod ni ky pri chá dza li aj na ľa vý breh, k čo mu bu de po treb né
vy bu do va nie ná klad né ho mos tu. Eu ro re gi ón Is ter-Gra num sa
ujal úlo hy re pre zen to vať 100 ob cí a tu ži jú cich 200 ti síc oby va -
te ľov aj v Bru se li. Na šim ci e ľom je byť úspeš ní v čo naj väč šom
poč te kon kur zov. Z po hľa du Ma ďar ska v na šom re gi ó ne sa usku -
toč ňu je na jin ten zív nej šia pri hra nič ná spo lu prá ca. Spo lu ži tie
part ner ských miest Štú ro va a Ostri ho mu je vzo rom spo lu na ží -
va nia, ale mo hla by byť eš te už šia. As poň pol ro čne by sa moh li
or ga ni zo vať spo lo čné za sad nu tia za stu pi teľ sti ev, bo lo by ži a dú -
ce ujed no te nie mar ke tin go vej čin nos ti dvoch miest, spo lo čne
roz ví jať tu ris ti ku, ba aj spo lo čné za bez pe če nie me di ál nej čin nos -
ti pri chá dza do úva hy. Pod ľa ví zie pri má to ra Štú ro vo a Ostri -
hom bu dú ved ľa se ba na ží vať v pri e be hu de si a tich ro kov ako Bu -
dín a Pešt. 

Iván Far kas, po sla nec NR SR za SMK ob no vu mos ta ro zo be -
ral z hos po dár ske ho hľa dis ka. Pod ľa ne ho naj dô le ži tej ším prí no -
som ob no ve nia mos ta je zní že nie ne za mest na nos ti. Z re gi ó nu
pra cu je vi ac ako 2700 ľu dí na ľa vom bre hu Du na ja. Kým pred
odo vzda ním mos tu bo la mi e ra ne za mest na nos ti 28 %-ná te raz
je to len 11%. Pri po me nul aj roz voj ces tnej si e te, že lez níc a prí -
sta vu v spo ji to sti s vlád nym pro gra mom. Pod ľa všet ké ho sú čas -
ná vlá da ne pod po ru je vý stav bu di aľ ni ce R7 na lí nii Bra tis la va-
Du naj ská Stre da-No vé Zám ky-Le vi ce. Vďa ka po slan com SMK
sa ten to pro jekt dos tal do roz vo jo vých plá nov VÚC tak, že v prí -
pa de usku to čne nia vý stav by by iš la ob chva tom juž ne od No -
vých Zám kov v pri es to re Baj ču. Je však dob rou sprá vou, že je
pri pra ve ná vi zu a li zá cia ná klad né ho mos tu, a po čí ta sa aj s mo -
der ni zá ci ou že lez nič nej tra sy Štú ro vo – Bra tis la va. Do ro ku
2010 bu de ho to vá pro jek to vá do ku men tá cia, a med zi pred sta -
va mi je aj – po pri dvoch ďal ších prí sta vov – od kú pe nie štú rov -
ské ho prí sta vu. Iván Far kas sfor mu lo val aj slo vá kri ti ky ad re so -
va né Juž né mu re gi ó nu. Vy jad ril ne spo koj nosť nad ne vy ho vu jú -
cou ko mu ni ká ci ou med zi Juž ným re gi ó nom a po slan ca mi VÚC
za SMK. Ako po slan ci dos ta li na za sad nu tie re gi ó nu po zván ku
iba v jed nom prí pa de. Po pri tom ob ce stme le né do Juž né ho re -
gi ó nu do dnes nes for mu lo va li svo je pri o ri ty a stra te gic ké ci e le,
jed no du cho po ve da né Juž ný re gi ón ne má ví ziu svo jej bu dúc nos -
ti.

F. Ora vetz (Pre klad: GP)

20. sep tem bra – po čas svo jej ofi ci ál nej náv šte vy Slo ven ska –
za ví tal aj do Štú ro va Mi los lav Vlček, pred se da sne mov ne Čes ké -
ho par la men tu. V spo lo čnos ti Pa vla Paš ku, pred se du Ná rod nej
ra dy SR nav ští vil fir mu Ico pal, po tom s pri má to rom Já nom
Orav com sa po pre chá dza li po pe šej zó ne a na mos te Má rie Va -
lé rie. Mi los lav Vlček po ve dal: vô bec nie je ná hod né, že za ví tal
prá ve do Štú ro va s pred se dom slo ven ské ho par la men tu, le bo
mes to je jed ným zo sym bo lov spo lu prá ce vi še grád skych kra jín,
dô kaz pri rod ze ných kon tak tov med zi ná rod mi. Po do pi e ra to aj
roz ví ja jú ci sa ces tov ný ruch. So svo jim slo ven ským ko le gom sa
za sa dia za to aj na med zi ná rod nej úrov ni, aby sa na še pri po je -
nie k schen gen skej zó ne ne od kla da lo ďa lej, ako do ro ku 2007,
te da aby štá ty stred nej Eu ró py moh li vstú piť čím skôr do eko -
no mic ké ho pri es to ru bez vnú tor ných hra níc... Po čas krát kej
náv šte vy Ján Ora vec in for mo val pred se dov slo ven ské ho a čes ké -
ho par la men tu o pra cov ných mož nos ti ach v re gi ó ne, o ces tov -
nom ru chu a o plá no va nej med zi ná rod nej di al ni ci V-C.

(Bu chlo vics Pé ter – Új Szó, 21. sept.)
(Pre klad: -h-)

Most, ktorý nás spája 

Par la ment ná náv šte va

Čes ký a slo ven ský pred se da par la men tu v Štú ro ve

Pavol Paška a Miroslav Vlček na moste
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A Má ria Va lé ria híd át adá sá nak ötö dik év for du ló ján Pár -
kány vá ro sa és a Dé li Ré gió Köz sé ge i nek Tár su lá sa a fen ti cím -
mel szer ve zett ün ne pi kon fe ren ci át szep tem ber 22-én a he lyi
kul túr ház ban.

A ren dez vé nyen – ame lyet Ján Oravec pol gár mes ter nyi tott
meg – részt vet tek Pár kány vá ros test vér vá ro sa i nak kép vi se lői
is. Pár kány pol gár mes te re meg nyi tó be szé dé ben ki emel te a híd
je len tő sé gét. A nyu godt bé kés vá ros ból egy pezs gő éle tet élő tu -
ris ta köz pont lett. A vál lal ko zók kö zül so kan ru gal ma san re a gál -
tak a meg vál to zott hely zet re és pro fi tál tak, pro fi tál nak be lő le.
Az egyik leg na gyobb po zi tí vum, hogy so kan a Du na jobb part -
ján ta lál tak meg él he tést és en nek kö szön he tő en Pár kány ban és
a kör nyék be li fal vak ban si ke rült le szo rí ta ni a ma gas mun ka nél -
kü li sé get. Az el telt öt év ered mé nyei több szem pont ból is alá tá -
masz tot ták a Má ria Va lé ria híd fel újí tá sá nak és  sze rű sé gét. Van
mit ün ne pel nünk! Re mé li, hogy a Pár kányt Esz ter gom mal ösz  -
sze kö tő híd még so ká ig fog ja be töl te ni je len le gi sze re pét.

Szi ge ti Lász ló meg elé ge dé sé nek adott han got, hogy a kon fe -
ren cia részt ve vő i vel meg oszt hat ja az öröm pil la na ta it. Je len tő -
sé gét te kint ve az öt év előt ti híd ava tás mér föld kő a tér ség pol -
gá ra i nak éle té ben. A híd fel újí tás meg va ló sí tá sá ban fon tos sze re -
pet ját szott az a tény, hogy az MKP kez de mé nye zés re be ke rült
az el ső Dzurinda-kormány prog ram já ba. A híd gaz da sá gi és tár -
sa dal mi je len tős ege mel lett szim bó lum is. Azo kat a se be ket he -
gesz tet te be, ame lye ket a má so dik vi lág há bo rú ütött. Nem csak
a tu riz mus nak tesz jót, ha va la ki Pár kány ból Eu ró pa egyik leg -
na gyobb ba zi li ká já ban sze ret ne mi sét hall gat ni, csak át kell sé -
tál nia a hí don. Emel lett jó val rö vi debb úton ér het jük el Bu da -
pes tet is. Sze ret né, ha a kon fe ren cia üze ne tet kül de ne az em be -
rek fe lé: örü lünk, hogy van egy Má ria Va lé ria hi dunk, de szük -
sé günk len ne egy te her híd ra is. Az észak-dé li kor ri dor Pár ká -
nyon va ló át ve ze té se, ez zel együtt egy te her for gal mi híd óri á si
lö kést ad na a tér ség to váb bi fej lő dé sé nek. 

Drapák Kár oly, a Dé li Ré gió Köz sé gei Tár su lá sá nak el nö ke
ar ra mu ta tott rá, hogy a mi hi dunk egy mű sza ki al ko tás nál jó -
val több. Biz to sít ja a hos  szú év szá zad ok alatt ki ala kult ter mé -
sze tes ré gió egy sé gét, amel lett ba rát sá gok test vér vá ro si kap cso -
la tok köt tet tek és ápol tat nak ál ta la. 

Meg  gyes Ta más, Esz ter gom pol gár mes te re és az Ister-
Granum Eurorégió el nö ke azt emel te ki, hogy a ré gió döb be ne -
tes fej lő dé se a híd fel újí tá sa nél kül nem kö vet kez he tett vol na
be. Ti zen egy sze re sé re nőtt a sze mély-, negy ven sze re sé re a gép -
jár mű for ga lom. Az ör ven de tes fej lő dés azon ban az ipar te rén
egy ol da lú. A jö vő ben el kell ér ni, hogy az ipa ri üze mek ne csak
az esz ter go mi ipa ri park ba, ha nem a Du na bal part já ra is te le -
pül je nek. Eh hez kel le ne az új te her for gal mi híd. Az Ister-
Granum Eurorégió fel vál lal ta a tér ség 100 te le pü lé sé nek, az itt
élő mint egy 200 ezer em ber nek brüs  sze li kép vi se le tét. A cél,
hogy a jö vő ben mi nél több uni ós pá lyá za tot nyer jünk. Ma gyar -
or szág szem szö gé ből néz ve tér sé günk ben ér he tő tet ten a leg -
jobb ha tár men ti együtt mű kö dés. Ezen be lül Pár kány és Esz ter -

gom iker vá ros kap cso la ta is pél da ér té kű és e két te le pü lés kö -
zöt ti együtt mű kö dést még szo ro sabb ra le het ne fűz ni. Leg alább
fél éven ként kö zös tes tü le ti ülé se ket le het ne szer vez ni, kö zös
ne ve ző re hoz ni a két te le pü lés mar ke ting te vé keny sé gét, kö zö -
sen fej lesz te ni a tu riz must, sőt még a mé dia kö zös mű köd te té -
se is szó ba jö het ne. Ví zi ó ja sze rint tíz éven be lül Pár kány és Esz -
ter gom szin te egy vá ros ként úgy fog egy más mel lett lé tez ni,
mint Pest és Bu da. 

Far kas Iván, az MKP par la men ti kép vi se lő je a fel újí tott híd
je len tő sé gét gaz da sá gi szem pont ból bon col gat ta. Eb ből a szem -
szög ből néz ve ő is a mun ka nél kü li ség le szo rí tá sát lát ja a híd
egyik leg fon to sabb ho za dé ká nak. Tér sé günk ből je len leg több
mint 2700 em ber dol go zik a Du na jobb part ján, és míg a híd -
át adás előtt itt át la go san 28 szá za lék volt a mun ka nél kü li ség,
ma már csu pán 11 szá za lék. Rész le te sen szólt az út- és vas út há -
ló zat, va la mint a fo lya mi ki kö tők fej lesz té sé vel kap cso la tos
kor mány el kép ze lé sek ről. A je lek sze rint a je len le gi szlo vák kor -
mány nem tá mo gat ja a Po zsony – Dunaszerdahely – Ér sek új -
vár-Lé va nyom vo na lú R7-es gyors for gal mi út épí té sét. Az MKP
me gyei kép vi se lő i nek kö szön he tő en ez a ter ve zet úgy ke rült a
me gye fej lesz té si ter vé be, hogy meg épí té se es tén Ér sek új várt
dél ről ke rül né meg Bajcs tér sé gé ben. Vi szont jó hír, hogy el ké -
szült a Pár kányt Esz ter gom mal ös  sze kö tő te her for gal mi híd lát -
vány ter ve. A vas út kor sze rű sí té sé nek cél já val a Po zsony – Pár -
kány sza kasz ra 2010-ig el ké szül a terv do ku men tá ció, és az el -
kép ze lé sek kö zött sze re pel – két má sik ki kö tő mel lett – a pár -
ká nyi fo lya mi ki kö tőt meg vé te le is.

Far kas Iván bí rá la tot is meg fo gal ma zott a Dé li Ré gió te vé -
keny sé gét il le tő en. Ne hez mé nyez te, hogy nem meg fe le lő a
kom mu ni ká ció a Dé li Ré gió és az MKP me gyei, il let ve par la -
men ti kép vi se lői kö zött. Me gyei kép vi se lő ként csu pán egy szer
kap tak meg hí vót a ré gió ülé sé re. Emel lett a Dé li Ré gi ó ba tö mö -
rü lő te le pü lé sek má ig nem fo gal maz ták meg pri o ri tá sa i kat,
stra té gia cél ja i kat, va gyis a ré gi ó nak nincs jö vő ké pe. 

Oravezt Fe renc

Híd, amely ös  sze köt

Parlamenti látogatás 

Párkányba látogatott a cseh és a szlovák házelnök
Szep tem ber 20-án Pár kány ba is el lá to ga tott szlo vá ki ai hi va ta -

los út ja so rán Miloslav Vlček, a cseh kép vi se lő ház el nö ke. Pár -
kány ban Pavol Paška szlo vák ház el nök kí sé re té ben az Icopal
kon szern üze mét te kin tet te meg, majd Ján Oravec pol gár mes ter -
rel az új kor zón sé tál tak vé gig, és jár tak a Má ria Va lé ria hí don is.
Miloslav Vlček el mond ta: egy ál ta lán nem vé let len, hogy ép pen
Pár kány ba lá to ga tott el a po zso nyi tör vény ho zás el nö ké vel, mert
a vá ros a vi seg rá di or szá gok bé kés együtt mű kö dé sé nek egyik jel -
ké pe, a nem ze tek köz ti ter mé sze tes kap cso lat tar tás bi zo nyí té ka.

Ezt tá maszt ja alá sze rin te a fej lő dő he lyi ide gen for ga lom is. Szlo -
vák kol lé gá já val nem zet kö zi szin ten is szor gal maz ni fog ják, hogy
a schengeni zó ná hoz va ló csat la ko zás ne ha lasz tód jon 2007 után -
ra, te hát a kö zép-eu ró pai or szá gok mi e lőbb be lép hes se nek a bel -
ső ha tá rok nél kü li eu ró pai gaz da sá gi öve zet be... A rö vid lá to ga -
tás so rán Ján Oravec a ré gi ó be li mun ka le he tő sé gek ről, a tu riz -
mus ról, a ter ve zett V-C nem zet kö zi gyors for gal mi út ról is tá jé -
koz tat ta a szlo vák és a cseh par la ment el nö két. 

(Buchlovics Pé ter – Új Szó, szep tem ber 21.)
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Szep tem ber 8-án Helembán, a Pa no rá ma Ho tel ben tar tot ta so ron kö -
vet ke ző par la men ti köz gyű lés ét az Ister-Granum Eurorégió. A meg je lent
pol gár mes te rek be szá mo ló kat fo gad tak el a meg va ló sult és je len leg fu tó
pro jek tek ről, és dön töt tek egy nagy ér té kű pá lyá zat be nyúj tá sá ról is. Az
ülés vé gén éles vi tát kö ve tő en az očovai és a piliscsévi meg bé ké lé si nyi -
lat ko za tok tá mo ga tá sát is jó vá hagy ták.

Kosznovszki Hen ri et ta pol gár mes ter és Meg  gyes Ta más el nök kö szön -
tő jét kö ve tő en a már meg va ló sult és az ak tu á lis pá lyá za tok ról hang zot tak
el be szá mo lók.

Dr. Ba logh Ákos egye te mi ta nár a Phare CBC ma gyar-szlo vák alap
2003-as ki írá sán el nyert 35 mil li ós pro jekt ered mé nye i ről szá molt be. A
tá mo ga tás nak kö szön he tő en ké szül tek el az új esztergom-párkányi te her -
híd lát vány ter vei, va la mint az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai
Öve zet ope ra tív stra té gi á ja. Utób bi do ku men tum új sze rű ség ét nem csak a
kez de mé nye zés jel le ge biz to sít ja (a ha tár két ol da lán meg lé vő ipa ri és lo -
gisz ti kai po ten ci ál egye sí té se egy ki lenc te le pü lés ből ál ló öve zet ke re te in
be lül), ha nem a ter ve zé si mód szer tan is. A stra té gia el ké szí té se so rán
ugyan is a te am tag jai fi gye lem be vet ték a meg lé vő tá ji-ter mé sze ti sa já tos -
sá go kat, va la mint a két szom szé dos ha tár men ti tér ség ren de zé si ter ve it
is, me lyek itt elő ször je len tek meg egy más hoz ren del ve (tér ké pi leg is). A
köz gyű lé sen ki osz tás ra ke rült a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Köz út ke -
ze lő Kht-val kö zö sen fi nan szí ro zott meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány is,
mely nek alap ján akár a kö zel jö vő ben meg kez dőd het nek az új híd ter ve -
zé si mun ká la tai.

Az Ipoly-hi dak ter vez te té sé re el nyert INTERREG-támogatás sor sá ról
Remitzky Zol tán pro jekt me ne dzser, a Szo bi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su -
lás el nö ke, Mar tos György kis tér sé gi me ne dzser, va la mint Pes ti Gyu la
kül ső szak ér tő, az INNOBER-Wave Kft. ügy ve ze tő je szá molt be. A 44
mil lió fo rin tos pro jekt ke re té ben két Ipoly-híd ki vi te li ter vei ké szül nek el:
a helemba-ipolydamásdi, il let ve a vámosmikola-ipolypásztói. Ezen kí vül
a ma is meg lé vő tésa-ipolyviski köz úti kap cso lat fel újí tá sá hoz kap cso ló dó
ter ve zé si mun ká la to kat is el vég zik. Mint ki de rült, az elő ké szí tés so rán a
Du na-Ipoly Nem ze ti Park az ott élő ál lat- és nö vény fa jok vé del me ér de -
ké ben kér te, hogy a Helemba-Ipolydamásd kö zöt ti hi dat csak ke rék pá ros
és gya lo gos for ga lom cél ja i ra en ge dé lyez zék, és eh hez iga zít sák a terv do -
ku men tá ci ót is. A több hó na pos egyez te tés fo lya mán a köz úti híd a kör -
nye zet vé del mi fel ügye lő ség től zöld utat ka pott, és a kö ze li na pok ban a tá -
mo ga tá si szer ző dés is alá írás ra ke rül het.

A be szá mo ló hoz kap cso ló dó an hang zott el Sitku Lász ló fő osz tály ve ze -
tő (Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság) tá jé koz ta tó ja a to váb bi
Ipoly-hi dak új já épí té sé nek ter ve i ről. A FŐMTERV ál tal né hány éve el -
vég zett fel mé rés a 47 egy ko ri híd kö zül 29 új já épí té sét lát ta in do kol ha tó -
nak. Ezek kö zül az Ipoly fel ső fo lyá sa men tén ket tő nek az elő ké szí té se
már fo lya mat ban van. 2007 és 2013 kö zött to váb bi 9 híd, il let ve ha tár -
át ke lő ké szül het el. Ezek kö zül négy (!) az eurorégió te rü le té re esik: a
helembai, az ipolypásztói és a tésai mel lett a szak ér tő le he tő sé get lát az
ipolykiskeszi híd fel épí té sé re is. Fon tos nak tar tot ta ugyan ak kor je lez ni,
hogy a ki vi te le zés hez szük sé ges for rá sok köz pon ti lag nem áll nak ren del -
ke zés re.

A má sik nyer tes INTERREG-pályázat sor sa sze ren csé seb ben ala kul.
Papanek Lász ló pro jekt me ne dzser, a Közép-Duna-Völgyi Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tő-he lyet te se elő ször az Ipoly
sza bá lyo zá sá nak rö vid tör té ne tét me sél te el, kü lön ki emel ve az en nek so -
rán fel épí tett nyolc duz zasz tó mű sze re pét. A duz zasz tó mű vek kö zül
mind ös  sze ket tő höz nem épült hal lép cső. A 2007 no vem ber vé gé ig be fe -
je ző dő pro jekt ke re té ben az eurorégió te rü le tén ta lál ha tó ezen két duz -
zasz tó mű (Ipolytölgyes és Ipolyszakállos tér sé gé ben) épül meg az egy ko -
ri holt ága kat revitalizáló egy-egy hal lép cső, ame lyek mel lett ökoturiszti-
kai tan ös vény is lé te sül. A pro jek tet nép sze rű sí tő ki ad vány az Ipoly Unió
gon do zá sá ban a kö ze li na pok ban meg is je le nik.

Tóth At ti la, a Pár ká nyi Ré gió fej lesz té si Ügy nök ség igaz ga tó ja az ügy -
nök ség 2006. évi te vé keny sé gé ről szá molt be. A 3 fős iro dán 2006-ban
29 pá lyá za tot dol goz tak ki, há rom pro jekt meg va ló sí tá sa je len leg is fo lya -
mat ban van. Ezek kö zül az egyik se gít sé gé vel ke rült meg ren de zés re az
eurorégiós köz gyű lés Helembán. Ugyan ezen pro jekt ke re té ben ren dez tek
Pár kány ban szep tem ber 22-én ré gió fej lesz té si kon fe ren ci át, szep tem ber

26-27-én pe dig pro jekt me ne dzse rek és pol gár mes te rek szá má ra tré nin -
get. Ta nács adói te vé keny sé gük kel se gí tet ték to váb bi hét pro jekt el ké szí -
té sét, me lyek össz ér té ke meg kö ze lí tet te a 107 mil lió ko ro nát.

Ocskay Gyu la, az Eurohíd Ala pít vány 2006-os pro jekt je i ről szá molt
be. Az Ister-Granum Eurorégió fej lesz té sé re lét re ho zott ala pít vány eb ben
az év ben el ső al ka lom mal ren dez te meg a Pár kány és Vi dé ke Kul tu rá lis
Tár su lás sal és a Ghymes együt tes sel kö zö sen a Szikince-Ghymes fesz ti vált
a kéméndi Sze re lem-szi ge ten. A fesz ti vált a jö vő ben sze ret nék ki ter jesz te -
ni to váb bi há rom te le pü lés re. Ezen kí vül az ala pít vány fi nan szí ro zá sá ban
ké szült el az eurorégió nonprofit por tál ja, in dul hat út já ra a két nyel vű ne -
gyed éves nonprofit ma ga zin, és jö het lét re az eurorégió ci vil par la ment -
je. 

Szar ka Lász ló, a Ma gyar Tu do mány Aka dé mia Et ni kai és Nem ze ti Ki -
sebb ség ku ta tó In té ze té nek igaz ga tó ja is mer tet te fris sen el nyert INTER-
REG-pályázatuk tar tal mát. A KOMP-projekt ke re té ben fel tár ják az euro-
régió interetnikus vi szo nya it, meg te rem tik a két nyel vű (ma gyar-szlo vák)
ré gió ki épí té sé nek alap ja it, va la mint a ré gi ó ban élő ro mák in teg rá ci ó já -
nak fel tét ele it. A tér sé gi ko or di ná ció fel ada tát az Eurohíd Ala pít vány vál -
lal ta fel.

Ezt kö ve tő en ke rült sor a leg fon to sabb dön tés meg ho za tal ára. Bozzay
Ba lázs, a BFH Eu ró pa Pro jekt fej lesz tő és Ta nács adó Kft. ve ze tő szak ér -
tő je az „Önál ló ré gió” cím re ke resz telt pro jek tet mu tat ta be. A pro jekt
alap ja egy ré gi ós szin tű ener ge ti kai rend szer lét re ho zá sa, a meg úju ló
ener gia for rás ok ra ala poz va. Ez ál tal a ré gió sa ját be vé te li for rá sok ra te het
szert, egy ben csök kent he ti az ener gia el lá tás ra for dí tott költ sé ge it, s mind -
ezt kör nye zet kí mé lő tech no ló gi ák be ve ze té sé vel te szi. A köz gyű lé sen
több ször meg em lí tett güssingi (Auszt ria) mo dell re gi o ná lis ki ter jesz té se
mel lett a pro jekt önál ló tö meg köz le ke dé si rend szer ki ala kí tá sát, sa ját in -
téz mény rend szer lét re ho zá sát, és az eh hez kap cso ló dó fi nan szí ro zá si mo -
dell meg te rem té sét is cé lul tű zi ki. A köz gyű lés nagy több ség gel (1 el len -
sza va zat és 5 tar tóz ko dás mel lett) el fo gad ta a ha tá ro za ti ja vas la tot, mely
egy ma xi mum 250 mil lió fo rint ér té kű ter ve zé si-fej lesz té si pá lyá zat be -
nyúj tá sát irá nyoz ta elő a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ke re té ben.
Az ön erőt az eurorégió ön kor mány za tai lé lek szám ará nyo san biz to sít ják,
az idén si ker te len INTERREG-pályázatok ön ere jé nek át cím ké zé sé vel.

Ez után Szé kely Már ton, az esz ter go mi ön kor mány zat ré gi ós ügy in té -
ző je szá molt be a jú li us 8-án meg nyi tott kis ha tár-át lé pő pon tok kal kap -
cso la tos ta pasz ta la tok ról. A ma gyar-szlo vák ha tár sza ka szon a tu ris ták ál -
tal el len őr zés nél kül igény be ve he tő ha tár át lé pé si pon tok 1/5-e (!) esik az
eurorégió te rü le té re, ami jó részt an nak kö szön he tő, hogy a ré gió kez det -
től fog va ak tí van vett részt az elő ké szí tő mun ká la tok ban. A 9 ré gi ós át -
ke lő kö zül 8 ví zi, egy szá raz föl di. Az ed di gi ta pasz ta la tok sze rint ke ve sen
is me rik a le he tő sé get, ezért a Pár ká nyi Ré gió fej lesz té si Ügy nök ség ma gyar
és szlo vák nyel vű fü ze tecs két je len te tett meg. A schengeni ha tár nyi tás elő -
szo bá ja ként is ér tel mez he tő a mos ta ni kez de mé nye zés.

Csalagovits Im re, a VÁTI Kht. INTERREG-programigazgatója a 2007
és 2013 kö zöt ti költ ség ve té si idő szak ban a ma gyar-szlo vák ha tár men ti
együtt mű kö dés re ju tó for rá sok hoz kap cso ló dó vár ha tó pá lyá za ti ki írá -
sok ról tá jé koz tat ta a köz gyű lés részt ve vő it. Mint el mond ta, a kö vet ke ző
idő szak ban az eurorégió nye ré si esé lyei je len tő sen meg nő nek. Egy részt
kö zel 8-szo ro sá ra (mint egy 160 mil lió euróra) bő vül a pá lyá za ti ke ret ösz  -
szeg, más részt szű kül a pá lyá zók kö re: ki ke rül nek a ki írás ból az uk rá nok,
és csak a szűk ér te lem ben vett ha tár men ti együtt mű kö dé sek pro jekt jei fi -
nan szí roz ha tó ak majd az alap ból. Ez zel együtt egy sze rű sö dik a le bo nyo -
lí tás mód ja, és vál to zik a prog ram ne ve is: INTERREG he lyett „Te rü le ti
együtt mű kö dés”-re ke resz tel ték át.

Az egyéb na pi ren di pont ke re té ben Aczél Fe renc, Le ány fa lu al pol gár -
mes te re ja va sol ta egy kö zös nyi lat ko zat el fo ga dá sát, mely ben az euroré-
gió ha tá ro zot tan el ítél né a szlo vá ki ai ma gyar ve ré se ket. A kér dés ben he -
ves vi ta bon ta ko zott ki. En nek so rán Asbóth Sán dor dunamocsi pol gár -
mes ter az ál ta la, a süttői és az očovai pol gár mes ter ál tal alá írt meg bé ké -
lé si nyi lat ko za tot, Nagy Gé za zselízi pol gár mes ter pe dig a Piliscséven a
pi li si szlo vák és az Alsó-garam-menti ma gyar és szlo vák pol gár mes te rek
ál tal el fo ga dott, konk rét lé pé se ket is meg je lö lő nyi lat ko za tot ja va sol ta el -
fo gad ni. A sza va zás kor az očovai és a piliscsévi nyi lat ko za tot a köz gyű lés
el fo gad ta, a le ány fa lui ha tá ro za tot pe dig el ve tet te.

Ister-Granum közgyűlés Helembán
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8. sep tem bra sa ko na lo v Chľa be, v ho te li Pa no rá ma ri ad ne
val né zhro maž de nie Eu ro re gi ó nu Is ter-Gra num. Prí tom ní sta -
ros to via si vy po ču li re fe rá ty o usku to čne ných a pre bi e ha jú cich
pro jek toch, a pad lo roz hod nu tie o tom, že sa pri hlá sia do ďal -
ši e ho fi nan čne ná ro čné ho kon kur zu. Po os trej vý me ne ná zo rov
sa na zá ver roz hod li, že pod po ria vy hlá se nie na zmi e re nie, kto -
ré ini ci o va li Očo vá a Pi liscsév. Účast ní kov zhro maž de nia po -
zdra vi li Hen ri e ta Kos znovszká, sta rost ka ob ce a Ta más Meg gy -
es, pred se da zdru že nia.

Dr. Ákos Ba logh, vy so ko škol ský pro fe sor re fe ro val o vý sled -
koch 35-mi li ó no vé ho ví ťaz né ho pro jek tu, kto rý bol vy pí sa ný v
ro ku 2003 slo ven sko-ma ďar ským fon dom Pha re CBC, vďa ka
kto ré mu sa zro di la vi zu a li zá cia ná klad né ho mos tu Ostri hom –
Štú ro vo, ako i ope ra tív na stra té gia pod ni ka teľ sko-lo gis tic ké ho
za bez pe če nia Eu ro re gi ó nu Is ter-Gra num. Ino va tív nosť do ku -
men tu ne do ka zu je len cha rak ter ini ci a tí vy (spo je nie lo gis tic ké -
ho a pri e my sel né ho po ten ci á lu na oboch bre hoch Du na ja v
rám ci de vi a tich ob cí), ale aj me to do ló gia pro jek to va nia. Pri
vy pra co va ní stra té gie to tiž čle no via tí mu zo hľad ni li aj prí rod -
né a kra ji no tvor né špe ci fi ká, ako i úze mno-plá no va cie do ku -
men ty su sed ných po hra nič ných re gi ó nov, kto ré sa len tu ob ja -
vi li po pr vý krát pri ra de né k se be (aj v ma po vej po do be).

Na zhro maž de ní sa roz da la aj štú dia re a li zo va teľ nos ti vy pra -
co va ná Žup nou sprá vou ciest Ko má rom – Es zter gom, na zá -
kla de kto ré ho v blíz kej bu dúc nos ti by už moh li za čať pro jek -
to vé prá ce vý stav by mos tu.

O pod po re zís ka nej v rám ci pro jek tu IN TER REG na pro jek -
to va nie mos tov na Ipli re fe ro va li pro jek to ví ma na žé ri Zol tán
Re mit zky, Gyö r gy Mar tos a zna lec Gy u la Pes ti. V rám ci 44-
mi li ó no vé ho pro jek tu sa pri pra via plá ny dvoch mos tov: Chľa -
ba – Ipo ly da másd a Vá mos mi ko la – Pas tov ce, ako i plá ny ces -
tné ho spo je nia v ob las ti pre cho du Té sa – Vyš kov ce. Ná rod ný
park Du naj-Ipeľ v zá uj me ochra ny bi o to pov vzác nej fló ry a
fau ny ži a dal, aby most med zi Chľa bou a Ipo ly da más dom bol
pro jek to va ný iba pre chod cov a cyk lis tov. Po vi ac me sač ných
ro ko va ni ach dos tal most od in špek cie ochra ny prí ro dy ze le nú,
a v do hľad nej do be dôj de aj k pod pí sa niu zmlu vy o pod po re. 

K re fe rá tu pri po jil in for má ciu Lás zló Sit ku, ve dú ci od de le nia
Ri a di teľ stva sprá vy ciest a obo zná mil prí tom ných o plá noch
na ob no ve nie ostat ných mos tov. Pod ľa pries ku mu z ni e kdaj -
ších 47-ych mos tov je zdô vod ni teľ né ob no ve nie 29-ych. Na
hor nom to ku Ipľa už pre bi e ha prí pra va vý stav by dvoch mos -
tov. V ro koch 2007-2013 mô že byť odo vzda ných ďal ších 9
mos tov, resp. hra nič ných pre cho dov. Šty ri z nich (!) pri pa da jú
na úze mie eu ro re gi ó nu: Chľa ba, Pas tov ce, Té sa, Ma lé Ko si hy.
Po zna me nal však, že na ich re a li zá ciu nie sú k dis po zí cii fi nan -
cie zo štát ne ho roz poč tu.

Osud dru hé ho ví ťaz né ho pro jek tu IN TER REG sa vy ví ja
šťast nej šie. Pro jek to vý ma na žér Lás zló Pa pá nek, kto rý o té me
re fe ro val, naj prv ob jas nil prí tom ným his tó riu re gu lo va nia
Ipľa, pri čom zdô raz nil úlo hu ôs mych pri e hrad po sta ve ných
po čas re gu lač ných prác. Iba k dvom z nich sa ne po sta vil „ry -
boch od”. V rám ci pro jek tu, kto rý má byť do kon če ný v no vem -
bri 2007 by sa ma li vy bu do vať ry boch ody v ob las ti pri e hrad
exi stu jú cich v pri es to re ob cí Ipo ly töl gy es a Ipeľ ský So ko lec, za
úče lom re vi ta li zá ciu mŕtvych ra mi en. Pro jekt ob sa hu je aj vy -
tvo re nie eko tu ris tic kých chod ní kov. Na pro pa gá ciu pro jek tu v
blíz kych dňoch vyj de pu bli ká cia Ipeľ skej únie. 

Ri a di teľ Re gi o nál nej roz vo jo vej agen tú ry v Štú ro ve, At ti la
Tóth obo zná mil prí tom ných s čin no sťou agen tú ry v ro ku
2006. Troj člen ný tím vy pra co val 29 pro jek tov, z to ho tri sú v
štá diu re a li zá cie aj v sú čas nos ti. Po mo cou jed nej z nich sa
moh lo usku toč niť aj val né zhro maž de nie eu ro re gi ó nu v Chľa -
be. V rám ci to ho isté ho pro jek tu sa 22. sep tem bra usku toč ni -
la kon fe ren cia re gi o nál ne ho roz vo ja, a 26-27. sep tem bra tré -
ning pre sta ros tov a pro jek to vých ma na žé rov v Štú ro ve. Po ra -

den skou služ bou po moh li zro du si ed mych ďal ších pro jek tov v
cel ko vej hod no te 107 mi li ó na Sk.

Gy u la Oc skay re fe ro val o pro jek toch po da ných Na dá ci ou
Eu roh íd v ro ku 2006. Na dá cia za lo že ná za úče lom roz vo ja
Eu ro re gi ó nu Is ter-Gra nu mu v tom to ro ku po pr vý krát zor ga -
ni zo va la v spo lu prá ci s Kul túr nym zdru že ním Štú ro vo a oko -
lie a sku pi nou Ghy mes fes ti val na ka me nín skom os tro ve pod
náz vom Szi kin ce-Ghy mes fes ti val. V bu dúc nos ti by chce li fes -
ti val roz ší riť aj do troch ďal ších ob cí. Na dá ci ou bol fi nan co va -
ný aj non pro fi to vý por tál eu ro re gi ó nu, a zač ne sa zno vu vy dá -
vať aj dvoj ja zyč ný non pro fi to vý ma ga zín, a mô že vznik núť ci -
vil ný par la ment eu ro re gi ó nu.

Lás zló Szar ka, ri a di teľ Ústa vu pre skú ma nie et nic kých a ná -
rod nost ných men šín Ma ďar skej aka dé mie vi ed obo zná mil
zhro maž de nie s ob sa hom ví ťaz né ho pro jek tu zís ka né ho z ba lí -
ka IN TER REG. V rám ci pro jek tu KOM PA sa bu dú ana ly zo vať
in te ret nic ké vzťa hy eu ro re gi ó nu, a vy bu du jú sa zá kla dy dvoj -
ja zy čné ho ma ďar sko-slo ven ské ho re gi ó nu, resp. vy tvo ria pod -
mi en ky in te grá cie Ró mov. Re gi o nál nu kor di ná ciu pro jek tu bu -
de vy ko ná vať Na dá cia Eu roh íd.

Po tom na sle do va lo naj dô le ži tej šie roz hod nu tie. Pro jek to vý
ma na žér Ba lázs Boz zay, pred sta vil pro jekt „Sa mo stat ný re gi -
ón”, kto ré ho ci e ľom je vy tvo re nie ener ge tic ké ho sys té mu na
re gi o nál nej úrov ni s vy u ži tím al ter na tív nych zdro jov ener gie.
Re gi ón by na tom mo hol fi nan čne pro spe ro vať a zá ro veň by
mo hol zní žiť ná kla dy na spot re bu ener gie, a tým by pri spel aj
k za ve de niu tech no ló gií, kto ré pri ná ša jú niž šie en vi ron men tál -
ne za ťa že nie. Vzo rom je re gi o nál ny pro jekt z ra kús ke ho Güs -
sin gu, kto rý so se bou pri ná ša aj vy tvo re nie sa mo stat né ho sys -
té mu re gi o nál nej hro mad nej do pra vy, vlast né usta no viz ne a
ná le ži tý mo del fi nan co va nia. Val né zhro maž de nie väč ši no vým
hla som od sú hla si lo ná vrh na po da nie pro jek tu v max. hod no -
te 250 mil. HUF v rám ci Nór ske ho me cha niz mu fi nan co va nia.
Sa moú časť za bez pe čia sa mo sprá vy re gi ó nu v po me re poč tu
oby va teľ stva.

Már ton Szé ke ly, od bor ný pra cov ník ostri hom skej sa mo sprá -
vy re fe ro val o skú se nos ti ach ma lých hra nič ných pre cho dov
otvo re ných 8. jú la. Jed na pä ti na tých to pre cho dov, kde tu ris ti
mô žu prejsť bez hra nič nej kon tro ly na ma ďar sko-slo ven skej
hra ni ci, sa na chá dza na úze mí eu ro re gi ó nu. Z de vi a tich pre -
cho dov je osem vod ných a je den su cho zem ský. Pod ľa skú se -
nos tí má lo ľu dí po zná tie to mož nos ti, pre to Re gi o nál na roz vo -
jo vá agen tú ra v Štú ro ve vy da la bro žú ru v slo ven skom a ma -
ďar skom ja zy ku na ich pro pa go va nie. Tú to ini ci a tí vu mô že me
chá pať, ako pre diz bu schen gen skej do ho dy.

Imre Csa la go vits, pro gra mo vý ri a di teľ In ter reg-u in for mo val
o oča ká va teľ ných kon kur zoch, kto ré bu dú vy pí sa né v ro koch
2007-2013 na ma ďar sko-slo ven skú spo lu prá cu v hra nič nom
pás me. Mož nosť zís ka nia pro stri ed kov sa v bu dúc nos ti zá sad -
ne zvý ši, na koľ ko sa ose mná sob ne zvý ši ci e ľo vá su ma (cca 160
mi li ó nov Eur) a zá ro veň sa zní ži po čet uchá dza čov – Ukra jin -
ci zos ta nú mi mo. Pri tom sa zjed no du ší cel ko vý pro ces a me -
ní sa i ná zov: na mies to IN TER REG-u bu de „Úze mná spo lu -
prá ca”. 

V rám ci ostat ných bo dov ro ko va nia Fe renc Ac zél, zá stup ca
sta ros tu z Le á ny fa lu na vr hol schvá liť spo lo čné vy hlá se nie, v
kto rom by eu ro re gi ón jed no znač ne od sú dil úto ky na Ma ďa rov
na Slo ven sku. Roz ví ri la sa os trá vý me na ná zo rov. Sán dor As -
bóth sta ros ta Mo če po dal ná vrh na pris vo je nie si vy hlá se nia o
zmi e re ní, kto rú pod pí sa li sta ros to via zo Süt tő a z Očo vej, kým
sta ros ta Že li e zo vi ec, Gé za Na gy na vr hol pri jať vy hlá se nie
ozna ču jú ce aj kon krét ne kro ky, kto ré už pri ja li pi liš skí Slo vá -
ci v Pi liscsé ve a slo ven skí a ma ďar skí sta ros to via dol né ho Po -
hro nia. Val né zhro maž de nie pri ja lo vy hlá se nia z Pi liscsévu a
Očo vej, kým ná vrh z Le á ny fa lu za mi et li. 

(Pre klad: GH) 

Val né zhro maž de nie eu ro re gi ó nu v Chľa be
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Na mi mo ri ad nom za sad nu tí mest ské ho za stu pi teľ stva dňa 12.
sep tem bra za stu pi teľ stvo vza lo na ve do mie od stú pe nie Mi ku lá -
ša Gy et ve na z funk cie ri a di te ľa Va daš s.r.o., a s plat no sťou od
31. ok tób ra ho aj od vo la lo z funk cie. 

Laic ký po zo ro va teľ na za sad nu tí MZ by si mies ta mi mo hol
mys li eť, že sa dos tal na ľu do vý súd. Člo vek mal po cit, že is tí reč -
ní ci na fúk nu tím nie kto rých ne dos tat kov v úč tov níc tve a v pre na -
jí ma ní ne hnu teľ nos tí sa sna žia po ní žiť ri a di te ľa ter mál ne ho kú pa -
lis ka, kto rý má ne ma lé zá slu hy na pro spe ri te kú pa lis ka.

Mi ku láš Gy et ven re a gu júc na ob vi ne nia zdô raz nil, že sa ne do -
pus til ži ad ne ho pro ti zá kon né ho ko na nia. Po ki aľ však nie kto má
ve do mos ti o ni e čom ta kom, nech sa ob rá ti na kom pe tent né or gá -
ny. Čin nosť fir my Pro tex, kde fi gu ru je ako ri a di teľ a 23. au gus ta
nim za lo že ná spo lo čnosť PD Štú ro vo s.r.o. ne vy ko ná va ob dob nú
čin nosť ako Va daš. Med zi ním a pri má to rom sú už vy še ro ka na -
ru še né vzťa hy. Za ten čas bol nú te ný če liť rôz nym po dra zom. Nie -
kto rí ho na pá da li z osob ných po hnú tok. Za ta kých to okol nos tí
nie je mož né ne ru še ne a tvo ri vo pra co vať, pre to sa roz ho dol uvoľ -

niť ri a di teľ ské kres lo. Po slan com, kto rý ho pod po ro va li sa po ďa -
ko val za spo lu prá cu.

Pri má tor Ján Ora vec okrem spo mí na ných ne dos tat kov a ved ľaj -
ších pod ni ka teľ ských ak ti vít na mi e tal vo či odô vod ne niu vý po ve -
de, kto ré po va žu je za ne ak cep to va teľ né. Ri a di teľ Va da šu to tiž vo
svo jej ab di ká cii, do ru če nej pri má to ro vi sa od vo lá va na to, že na -
pri ek je ho po zo ru hod ným vý sled kom za stu pi teľ stvo ne hod no tí
ná le ži te je ho prá cu. Pri má tor tr val na tom, aby za stu pi teľ stvo k
31. 10. 2006 od vo lal z je ho funk cie Mi ku lá ša Gy et ve na. 

Po sla nec Ju raj Him mler pri po me nul, že frak cia SMK sa vi ac krát
za o be ra la prob le ma ti kou Va da šu, a pod ni ka teľ ské ak ti vi ty Mi ku -
lá ša Gy et ve na vo fir me Pro tex a PD Štú ro vo s.r.o. po va žu je tiež
za prob le ma tic ké. Keď že za stu pi teľ stvo pri ja lo ab di ká ciu Mi ku lá -
ša Gy et ve na, tým aj uza vre lo otáz ku, a pre to ná vrh pri má to ra na
od vo la nie Mi ku lá ša Gy et ve na stra til svoj zmy sel a stal sa ire le -
vant ným. Ná vrh na od vo la nie ri a di te ľa Va da šu na ko ni ec väč ši na
po slan cov pred sa schvá li la.

-O- (Pre klad: GP)

A kép vi se lő tes tü let szep tem ber 12-i rend kí vü li ülé sén a vá ro si
kép vi se lő-tes tü let tu do má sul vet te Gyetven Mik lós le mon dá sát
és ok tó ber 31-i ha tál  lyal me nesz ti is őt poszt já ról.

A tes tü le ti ülés re be csöp pent la i kus szem lé lő he lyen ként úgy
érez het te ma gát, mint ha nép bí ró sá gon len ne. Az em ber nek az
volt a be nyo má sa, hogy a cég köny ve lé si és bér be adá si ügy le tei
sú lyá nak fel na gyí tá sá val egyes szó no kok min den kép pen meg
akar ják aláz ni az egyéb ként fi gye lem re mél tó ered mé nye ket el ért
Va das igaz ga tó ját. Gyetven Mik lós a fe jé re ol va sott mu lasz tá sok -
ra re a gál va hang sú lyoz ta: nem kö ve tett el sem mi fé le tör vény sér -
tést. Ha va la ki tud ilyes mi ről, for dul jon az il le té kes szer vek hez. A
Protex, amely ben ügy ve ze tő igaz ga tó ként sze re pel, il let ve az au -
gusz tus 23-án ál ta la ala pí tott PD Štúrovo Kft. nem vé gez olyan
te vé keny sé get mint a Va das. Köz te és a pol gár mes ter kö zött már
több mint egy éve nem ép pen fel hőt len a vi szony. Ez alatt az idő
alatt szá mos gán csos ko dást kel lett ki vé de nie. Egye sek sze mé lyes
sé rel me ik mi att tá mad ták. Ilyen kö rül mé nyek nem te szik le he tő -
vé a za var ta lan al ko tói mun kát, ezért úgy dön tött, hogy fel áll az
igaz ga tói szék ből. Azok nak a kép vi se lők nek, akik tá mo gat ták őt,

meg kö szön te az együtt mű kö dést. 
Ján Oravec pol gár mes ter a mu lasz tá sok és az em lí tett pár hu za -

mos te vé keny ség mel lett el ső sor ban Gyetven Mik lós le mon dá sá -
nak in dok lá sát ki fo gá sol ta, amely szá má ra el fo gad ha tat lan. A Va -
das igaz ga tó ja ugyan is a pol gár mes ter hez el jut ta tott le mon dá sá -
ban ar ra hi vat ko zott, hogy fi gye lem re mél tó ered mé nyei el le né re
a kép vi se lő tes tü let nem ér té ke li meg fe le lő en az ál ta la vég zett
mun kát. Ján Oravec ra gasz ko dott ah hoz, hogy a tes tü let ok tó ber
31-i dá tum mal hív ja vis  sza poszt já ról Gyetven Mik lóst. 

Himmler György kép vi se lő meg em lí tet te, hogy az MKP frak -
ció több íz ben fog lal ko zott a Va das kö rül ki ala kult hely zet tel. A
frak ció is prob le ma ti kus nak lát ja Gyetven Mik lós sze rep vál la lá sát
a Protexben és a PD Štúrovo Kft-ben. Amen  nyi ben a tes tü let el -
fo gad ta Gyetven Mik lós le mon dá sát, ér te lem sze rű en le is zár ta a
kér dést, ezért a pol gár mes ter ál tal szor gal ma zott – Gyetven Mik -
lós vis  sza hí vá sá ról szó ló – ja vas lat ér tel met len né és okafogyottá
vált. A Va das igaz ga tó já nak me nesz té sé re tett pol gár mes te ri ja -
vas la tot a tes tü let több sé ge mind azo nál tal meg sza vaz ta.

-O-

Rok Názov investície Hodnota v mil. Sk

2001 Budova požičovne a prvej pomoci 1,0
Pobočková telefónna ústredňa 0,2
Spolu za rok 2001: 1,2 mil. Sk

2002 Sedací bazén s perličkovým kúpeľom 4,8
Bufety – Sekcia 1 a 2 5,5
Bufety – Sekcia 3 a 4 4,8
Bufety – Sekcia 5 1,6
Spolu za rok 2002: 16,7 mil. Sk

2003 Hotel Thermal*** 52,7
Bufety – druhá etapa 3,6
Spolu za rok 2003: 56,3 mil. Sk

2004 Predajné stánky (bufety) III.etapa 25,7
Bazén s umel. vlnami Lagúna 40,6
Výstavba trafostanice 2,5
Rekonštrukcia detského bazéna 1,9
Rekonštrukcia detského ihriska 0,4
Turistická informačná kancelária 0,4

Parkovacie plochy v areáli 0,3
Miestna komunikácia v ATC II 0,6
Spolu za rok 2004: 72,4 mil. Sk

2005 Bowling centrum 7,9
Sedací bazén pri KP 4,6
Apartmány LUX*** 32,7
Parkovisko 16,6
Cesty, oplotenie, siete – býv. kasárne 21,8
Trafostanica a VN kábel – kasáreň 2,1
Rozšírenie perličkového bazéna 0,8
I. etapa rekonštrukcie telocvične 0,6
Nákup strojov do záhradníctva 0,5
Spolu za rok 2005: 87,6 mil. Sk

2006 Sociálky – novostavba 2,0
Výstavba sauny ku krytej plavárni 4,5
Plážový volejbal 0,2
Spolu za rok 2006: 6,7 mil. Sk

Celkom v rokoch 2000-2006: 240,9 mil. Sk

Mikuláš Gyetven abdikoval

A Va das igaz ga tó ja lemondott poszt já ról

Najvýznamnejšie investície Vadaš s.r.o. v rokoch 2001-2006
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Iga zán nem pa nasz kod hat tunk idén nyá ron a jó idő re. Fő -
ként jú li us ban vol tak – az elő re jel zé sek kel el len tét ben – iga -
zán nyá ri, né ha már tik kasz tó an me leg na pok. Meg lát szott ez
a Va das ter mál für dő lá to ga tott sá gán is, ame lyet idén is több
mint 100 ezer lá to ga tó ke re sett fel. Meg dőlt a für dő na pi lá -
to ga tott sá gá nak re kord ja is, jú li us 23-án, va sár nap 12 115
nya ra lót lát hat tunk ven dé gül. Ter mé sze te sen nem csak a für -
dő pro fi tál a nyá ri lá to ga tók ból, hi szen, há la a Va das ven dég -
kör ének, a vá ros leg több ven dég lő je és szál ló he lye nye re sé ges
sze zont zárt. Vá ro sunk jó föld raj zi fek vé sé nek, a fo lya ma to -
san meg úju ló für dő nek, a gyö nyö rű sé tá ló ut cá nak és a fö lénk
tor nyo su ló esz ter go mi ba zi li ká nak kö szön he tő en Pár kány
egy re ked vel tebb uticél nem csak a szlo vák, cseh és ma gyar tu -
ris ták, de az eu ró pai ki rán du lók szá má ra is.

Vincze Lí via, mar ke ting re fe rens
Va das Kft.

Na to ho ro čné le to sa ne mô že me sťa žo vať. Naj mä v jú li
sme ma li – opro ti pred po ve di am – ozaj stné ho rú ča vy. Po čet
krás nych let ných dní sa od zr kad lil aj na náv šte vnos ti ter -
mál ne ho kú pa lis ka Va daš, kto ré nav ští vi lo vy še sto ti síc tu -
ris tov. Pre ko nal sa aj re kord den nej náv šte vnos ti kú pa lis ka,
keď sme 23. jú la, v ne de ľu ma li na kú pa lis ku 12115 náv šte -
vní kov. Sa mo zrej me ni e len kú pa lis ko pro fi tu je z let ných tu -
ris tov, a vďa ka kú pa lis ku ukon či li se zó nu zis ko vo aj po ho -
stin stvá a uby to va cie za ri a de nia. Vďa ka dob rej ge o gra fic kej
po lo he mes ta, stá le sa roz ví ja jú ce ho kú pa lis ka, krás nej pe -
šej zó ne a mo hut nej ostri hom skej ba zi li ke je Štú ro vo ob ľú -
be nou de sti ná ci ou ni e len med zi slo ven ský mi, čes ký mi a
ma ďar ský mi tu ris ta mi ale aj med zi náv šte vník mi pri chá dza -
jú ci mi z ostat ných kú tov Eu ró py a sve ta.

Lí via Vinc ze o vá, re fe rent ka mar ke tin gu
Va daš s.r.o.

Pár kány vá ros kép vi se lő tes tü le te – a kép vi se lők egy cso port ja ál -
tal kez de mé nye zett – szep tem ber 12-i rend kí vü li ülé sén:

– jóváhagyta a ház tar tá si és épít ke zé si hul la dék ke ze lé sét sza bá -
lyo zó 6/2006 sz. ren de le te mó do sí tá sát, va la mint a lég szen  nye zés il -
le té ke it sza bá lyo zó – 7/2006 sz. ren de le te mó do sí tá sát.

– tudomásul vet te a Va das Kft. utó la gos köny ve lé si és tár gyi el -
len őr zé sé ről szó ló je len tést (a 2004-ben el bon tott bü fék kap csán) és
fel ada tul ad ta a Va das Kft. igaz ga tó já nak, hogy a ben ne fog lalt in -
téz ke dé se ket 2006. ok tó ber 10-ig fo ga na to sít sa. To váb bá fel ada tul
ad ta a Va das Kft. igaz ga tó já nak, hogy a fe le lős dol go zók irá nyá ban
te gye meg a szük sé ges mun ka jo gi in téz ke dé se ket a Mun ka tör vény -
könyv meg fe le lő ren del ke zé sei alap ján. To váb bá fel ada tul ad ta a fő -
el len őr nek, hogy el len őriz ze a köny ve lés ben vég re haj tott ja ví tá sok
he lyes sé gét.

– elnapolta a Va das Kft. alap tő ke eme lé sé re tett ja vas lat meg tár -
gya lá sát

– feladatul ad ta a Va das Kft. igaz ga tó já nak, hogy hoz za össz hang -
ba a „La gú na” bér le ti szer ző dé sét a meg fe le lő ha tá ro za tok kal és az
ár ve ré si ki írás sal, és te gyen ja vas la tot a bér let to váb bi ren de zé sé re.

– tudomásul vet te Gyetven Mik lós le mon dá sát a Va das Kft. igaz -

ga tói poszt já ról 2006. ok tó ber 31-ig ha tál  lyal, anél kül, hogy ak cep -
tál ná a le mon dás ál ta la fel tün te tett oka it, és ja va sol ja le mon dá sát a
Va das Reality Kft. ügy ve ze tői poszt já ról.

Pár kány vá ros kép vi se lő tes tü le te – a pol gár mes ter ál tal kez de mé -
nye zett – szep tem ber 12-i kö vet ke ző rend kí vü li ülé sén:

– 2006. ok tó ber 31-i ha tál  lyal vis  sza hív ta Gyetven Mik lóst a Va -
das Kft. igaz ga tói poszt já ról.

– vis  sza hív ta Gyetven Mik lóst a Va das Reality Kft. ügy vi vői
poszt já ról, az zal, hogy a pá lyá za ti fo lya mat le zá rá sá ig tiszt sé gé ben
ma rad.

– el uta sí tot ta azon ja vas la tot, amely Gyetven Mik lós ügy vi vői jo -
go sít vá nya i nak kor lá to zá sát cé loz ta.

– jó vá hagy ta a Juhcelpap SE tu laj do ná ban lé vő – a sport szál ló val
egy épí té sze ti egy sé get al ko tó – in gat lan (sza u na és ülés te rem) meg -
vá sár lá sát, a sport élet jö vő be ni meg őr zé se cél já ból. Az in gat lan ára
– 2.437.431,23 Sk – meg egye zik a sport egye sü let nek a la kás ke ze lő
vál la lat irá nyá ba fel hal mo zó dott adós sá gá val. A vá ros át vál lal ja az
egye sü let adós sá gát, amely nek ér té ké ben kom pen zál ja a la kás ke ze -
lő vál la lat kö ve te lé sét.

Mest ské za stu pi teľ stvo v Štú ro ve na svo jom mi mo ri ad nom
za sad nu tí, ko na né ho dňa 12. sep tem bra 2006 a zvo la né ho sku -
pi nou po slan cov:

– schvá li lo no ve li zá ciu VZN č. 6/2006 o na kla da ní s ko mu -
nál nym od pa dom a drob ným sta veb ným od pa dom, a no ve li zá -
ciu VZN č. 7/2006 o po plat koch za zne čis ťo va nie ovzdu šia ma -
lý mi zdroj mi.

– zob ra lo na ve do mie sprá vu o vy ko na nej ná sled nej do kla do -
vej a fy zic kej kon tro le vo Va daš s.r.o (v sú vis los ti so zbú ra ný mi
bu fet mi v ro ku 2004), a ulo ži lo ko na te ľo vi Va daš s.r.o. pri jať a
vy ko nať na vr ho va né opa tre nia do 31.10. 2006. Ďa lej ulo ži lo
ko na te ľo vi Va daš s.r.o. vy ko nať vo či zod po ved ným za mes tnan -
com per so nál ne opa tre nia v zmys le prí sluš ných usta no ve ní Zá -
kon ní ka prá ce. Ďa lej ulo ži lo hlav né mu kon tro ló ro vi mes ta pre -
kon tro lo vať správ nosť pre ve de ných opráv v úč tov níc tve.

– od ro či lo pre jed na nie ná vr hu na zvý še nie zá klad né ho ima nia
Va daš s.r.o.

– ulo ži lo ko na te ľo vi Va daš s.r.o. prí sluš ným uz ne se ni am a
dra žob nej vy hláš ke zod po ve da jú cu úpra vu zmlu vy o pre náj me
pri es to rov bu do vy „La gú ny”, a pred lo žiť ná vrh na ri e še nie spô -
so bu ďal ši e ho pre náj mu.

– zob ra lo na ve do mie od stú pe nie Ing. Mi ku lá ša Gy et ve na, ko -
na te ľa Va daš s.r.o. z funk cie ku dňu 31.12.2006, bez ak cep tá cie
je ho dô vo dov, a do po ru ču je je ho od stú pe nie z funk cie ko na te ľa
Va daš re a li ty, s.r.o.

Mest ské za stu pi teľ stvo v Štú ro ve na svo jom ďal šom mi mo ri -
ad nom za sad nu tí, ko na né ho dňa 12. sep tem bra 2006 a zvo la -
né ho pri má to rom mes ta:

– od vo la lo ku dňu 31.10.2006 Mi ku lá ša Gy et ve na z funk cie
ri a di te ľa – ko na te ľa Va daš s.r.o.

– od vo la lo ku dňu ukon če nia vý be ro vé ho ko na nia Mi ku lá ša
Gy et ve na z funk cie – ko na te ľa Va daš Re a li ty s.r.o. Štú ro vo.

– za mi et lo ná vrh na ob med ze nie ko na teľ ských opráv ne ní Ing.
Mi ku lá ša Gy et ve na, ko na te ľa Va daš s.r.o.

– schvá li lo od kú pe nie ne hnu teľ nos tí vo vlast níc tve TJ Juh cel -
pap (sau na a za sa da cia miest nosť) tvo ri a cich s bu do vou Šport -
ho te la je den sta veb ný ce lok, v zá uj me ucho va nia špor to vé ho ži -
vo ta mes ta aj v bu dúc nos ti, za ce nu do výš ky po hľa dáv ky By to -
vé ho pod ni ku vo či TJ Juh cel pap, t.j. za 2.437.431,23 Sk s tým,
že mes to pre vez me po hľa dáv ku BP vo či TJ Juh cel pap a úhra du
kúp nej ce ny re a li zu je kom pen zá ci ou po hľa dá vok.

Správy mestského zastupiteľstva

Az ön kor mány zat hí rei

Sikeres nyarat zárt a Vadas Úspešná sezóna na Vadaši
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A híd ava tás ötö dik év for du ló ja al kal má ból szep tem ber 23-án
az Ister Granum Eurorégió Bor lo vag rend je sze met-lel ket gyö -
nyör köd te tő ren dez vény so ro za tot szer ve zett.

Az Esz ter go mi Ki rá lyi Vár már vány ter mé ben dél előtt ál ló fo ga -
dás sal in dult, majd a vár hegy, a ba zi li ka, a kincs tár és az al temp -
lom meg te kin té sé vel foly ta tó dott a tér ség leg jobb bo ros gaz dá i -
nak ta lál ko zó ja. A szak sze rű ide gen ve ze tés nek és a tör té nel mi
lég kör nek kö szön he tő en lé lek eme lő ér zé sek kel és tör té nel mi is -
me re tek kel gaz da god va hagy ta el a ba zi li kát a mint egy száz bo -
ros gaz da és a meg hí vott ven dég se reg. Ezt kö ve tő en a borosgaz-
dák ál tal ké szí tett leg jobb ne dű ket íz lel het te a tár sa ság, ame lyek
ha ma ro san kap ha tó ak lesz nek a vár ban lét re ho zan dó bor szak üz -
let ben, ahol a jö vő ben rend sze re sen lesz nek bor kós to lók és az
egyes bor ren dek zász lós bo ra i val is meg is mer ked het nek majd az
ér dek lő dők. 

A kő tár ban fel szol gált ebéd után – mely hez is mét a ré gi ó ban
ter mett leg jobb bo ro kat szol gál ták fel – a lo vag te rem ben kon fe -
ren cia kö vet ke zett. A kon fe ren ci át Meg  gyes Ta más, Esz ter gom
pol gár mes te re nyi tot ta meg. Örö mé nek adott han got, hogy a
bor lo va gok böl cső je Esz ter gom és az Ister – Granum Ré gió Bor -
lo vag rend je is a Má ria Va lé ria híd fel újí tá sá nak kö szön he ti élet -
re hí vá sát. A híd ava tást kö ve tő en a Du na men tén lé vő két tér ség,

a két vá ros, Esz ter gom és Pár kány fej lő dé se ha tal mas len dü le tet
vett. Új kap cso la tok szö vőd tek az élet min den te rü le tén, a bor lo -
vag rend is ele ven pél dá ja en nek.

Hor váth Csa ba „Sző lő és bor mar ke ting Ma gyar or szá gon”, va -
la mint „A bor és az egész ség” cím mel tar tott szó ra koz ta tó, egy -
ben ér de kes elő adást, ame lyek ben a mér ték le tes bor fo gyasz tás
po zi tív élet ta ni ha tá sá ra hív ta fel a fi gyel met. A borosgazdák tit -
ká ra a kö vet ke ző ta nác  csal fe jez te be fej te ge té sét: „Na pon ta igyál
meg egy po hár bort, és el ke rü löd há zi or vo sod!” 

Dr. Csoma Zsig mond egye te mi ta nár, az Ister-Granum
Eurégió sző lő- és bor kul tú rá ját ecse tel te, Cséfalvay Pál atya pro -
to no tá ri us pe dig a ke resz tény ség ki emel ke dő sze re pét hang sú -
lyoz ta a sző lő- és bor ter mesz tés ben. 

A kon fe ren cia után ün ne pé lyes fel vo nu lás kö vet ke zett. A lo va -
gok ün ne pi dísz be öl töz ve a Ma gyar Te ke rő ze ne kar kí sé re té ben
vo nul tak át a hí don a pár ká nyi sé tá ló ut cán fel ál lí tott do bo gó ig.
Es te az esz ter go mi híd lá bá nál fel ál lí tott sá tor ban ke rült sor az új
bor lo va gok ava tá sá ra. A lo vag rend új tag jai Tornyosi Ist ván,
Monic Put, Kor pás And rás, Ko rom Pé ter, Hor váth Bé la és
Horányi Lász ló let tek. A jól si ke rült ren dez vény so ro za tot sé ta ha -
jó zás, kö zös va cso ra és tüzijáték zár ta. 

Oravetz Fe renc

Z prí le ži to sti 5. vý ro čia otvo re nia mos tu Má rie Va lé rie rád vín -
nych ry ti e rov Eu ro re gi ó nu Is ter-Gra num uspo ri a dal veľ ko le pé po -
du ja tie, kto ré sa za ča lo re cep ci ou v mra mo ro vej ha le Krá ľov ské ho
hra du v Ostri ho me. Ak cia po kra čo va la ob hli ad kou hra du, ba zi li ky
a po klad ni ce. Vy še sto ry ti e rov a po zva ní hos tia opus ti li Ba zi li ku
du cha po vzná ša jú ci mi po cit mi a no vý mi his to ric ký mi ve do mos ti
vďa ka kva li fi ko va né mu do pro vo du. Po tom na sle do va la ochut náv -
ka naj lep ších vín na šich vi ná rov, kto ré oned lho bu dú do stup né aj
vo vi no té ke krá ľov ské ho hra du, kde sa zá u jem co via bu dú môcť
obo zná miť sa aj s po pred ný mi sor ta mi jed not li vých re gi ó nov. Po
chut nom obe de v la pi dá riu, kde sa tiež ser ví ro va li na še naj lep šie
ví na na sle do va la kon fe ren cia. Za há jil ju pri má tor Ostri ho mu Ta -
más Meg gy es, kto rý vy jad ril svo ju ra dosť nad tým, že ko lís ka vín -
nych rá dov Ostri hom, ako i vín ny rád náš ho eu ro re gi ó nu sa oži vil,
resp. sa zro dil vďa ka ob no ve niu mos tu Má rie Va lé rie. Po ob no ve
mos tu nas tal ob rov ský roz voj na oboch stra nách Du na ja. Vzni kli
no vé spo je nec tvá, čo ho jas ným prí kla dom je aj vín ny rád. Kon fe -
ren cia po kra čo va la zá ži vnou pred náš kou Csa ba Hor vát ha na té -
mu: „Hroz no a vín ny mar ke ting v Ma ďar sku” a „Ví no a zdra vie”.
Té mou za u jí ma vej pred náš ky bol vplyv ví na na ľud ské zdra vie. Re -
fe rát vy ús til do po zna nia: „Den ne vy pi po hár ví na a obí deš svoj -
ho le ká ra”. 

Uni ver zit ný pro fe sor Dr. Zsig mond Cso ma ho vo ril o vi nár skych
tra dí ci ách Eu ro re gi ó nu Is ter-Gra num. Pro to no tár Pál Csé fal vy

vyzd vi hol vý znam nú úlo hu kres ťan stva v pes to va ní vi ni ča a vi nár -
stve. Po kon fe ren cii na sle do val sláv nost ný po chod. Ry ti e ri v svi a -
toč ných ró bach s hu dob ným do pro vo dom preš li mos tom na pe šiu
zó nu v Štú ro ve. Pod ve čer pri ši el rad na pro mo va nie no vých čle nov
rá du v sta ne po sta ve nom pri ostri hom skom pred mos tí. No vý mi
člen mi rá du sa sta li Šte fan Tor ny o si, Mo nic Put, Kor pás An drás,
Ko rom Pé ter, Hor váth Bé la a Ho rá nyi Lás zló. Ce lá ak cia kon či la
spo lo čnou vý let nou plav bou, ve če rou a oh ňo stro jom.

F. Ora vetz (Pre klad: GP) 

Ál lam ala pí tó Szent Ist ván ki rá lyunk nap ján nyílt meg Nánán
M. Nagy Lász ló fo tó mű vész ki ál lí tá sa. Ars poetikája: a jó fény -
kép hez nem kell sok szö veg, be szél jen a fo tó. Ké pei mély em -
be ri ér zé se ket, jel le me ket, em be ri sor so kat tük rö ző port réi har -
mó ni át su gá roz nak. Rárósmulyadon szü le tett. Ta ní tó já nak biz -
ta tá sá ra kez dett el fo tóz ni. A lo son ci ta nonc is ko la kol lé gi u má -
ban is mer ke dett meg a fo tó zás alap ja i val. Az itt meg ta ka rí tott
ha vi ta nonc bé ré ből vett egy Duoflex fény ké pe ző gé pet. Ez zel
kez dett fo tóz ni. A szak ma ha mar fel fi gyelt rá és egy re több fel -
vé te le je lent meg a ha zai ma gyar la pok ban. Ti zen há rom éven át
volt a Nő cí mű he ti lap fo tó ri por te re. Ké pe it kö zöl te a Ba rát nő,
az Új Szó, a Hét, a Sza bad Föld mű ves, a Slovenka, a Móda, a
Dievča, a Život, a Smer. Sport fo tói a Štartban je len tek meg.

Köz ben kép ző mű vé sze ti ta nul má nyo kat fo lya ta tott Olmützben.
Mun ká ja mel lett so kat spor tolt, éve kig volt a szlo vá ki ai ma gyar
új ság írók fo ci csa pa tá nak osz lo pos tag ja,. 

Ki ál lí tá sai: Po zsony, Dunaszerdahely, Nagymegyer, Nagy -
kür tös, Bu da pest, Garamkövesd, Helemba. Az ál ta la fény ké pe -
zett helembai tá jak cso dá la to sak. Pa ló cok so ro za ta vis  sza visz a
múlt ba, a gyer mek kor álom vi lá gá ba. Egyik leg is mer tebb fo tó ri -
por te rünk ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ját Boráros Im re „Vesz te sé ge -
ink” cí mű mű so ra ko szo rúz ta. Ámu lat tal, át élés sel hall gat tuk az
el hang zott ver se ket, da lo kat. Kö szö net a Dá ni el há zas pár nak,
akik a he lyi Cse ma dok ve ze tő i ként min den kor fe lejt he tet len
na po kat szer vez nek a fa lu kö zös sé ge szá má ra. 

Hajtman Kor né lia 

A borlovagrend hídünnepe

Majestátna slávnosť vinárov

Nagy Lász ló ki ál lí tá sa Nánán 

Noví členovia rádu
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Tö ké le tes idő ben – re kord ne ve zés
A 10.30-as ne ve zé si ha tár idő előtt már több 100 spor to ló

gyü le ke zett a be já rat nál. A ne ve zés 12.00-ig tar tott és mind az
1200 pó ló gaz dá ra ta lált. A rajt a Má ria Va lé ria híd alól fan -
tasz ti kus ra si ke re dett – hi he tet len lát vány volt az 1200 spor to -
ló rajt ja! A me zőny a Ta bán hí don át a Kis-Du na par ton ke resz -
tül a Má ria Va lé ria híd fe lé ha ladt, majd a meg nyi tott ha tá ron
át Pár kány fő te rén ke resz tül a Va das für dő volt a cél.

Ered mé nyek:

Az is ko lák kö zöt ti ver senyt a Szent Ist ván Gim ná zi um nyer te
meg, ahon nan az is ko la lét szá má nak 50%-a vett részt. Nye re -
mé nyük egy 100.000 Ft-os sport szer vá sár lá si utal vány volt. A
tom bo la sor so lá son a tá mo ga tók aján dé kai ke rül tek ki hú zás ra.
A ver seny vé gén min den ki sza ba don hasz nál hat ta a Va das für -
dő me den cé it. Nagy öröm volt szá mom ra, hogy a fi a ta lok és
idő seb bek, kor tól és nem től füg get le nül nagy bol dog ság ban
tud tak együtt fut ni és, hogy ilyen sok em ber érez te fon tos nak a
sport ün ne pét! Kö szö net a részt ve vők nek és se gí tők nek, tá mo -
ga tók nak és re mé lem…jö vő re ve le tek ugyan itt (ta lán még töb -
ben!)

Sze ren csés Ta más (szer ve ző )

Rö vi debb pi he nő után foly ta tó dott a Szlo vák Ka jak Ku pa
ver seny so ro za ta. A Maraton a Trencsényi szi ge ten zaj lott. A
pár ká nyi ak bi zo nyí tot ták, hogy nem volt hi á ba va ló az edzé se -
ken a sok fá ra do zás, hi szen Kecs ke mé ti Jut ka meg sze rez te a rég
várt ara nyat, így szlo vák baj nok ká vált. A 14 ki lo mé te res táv
két 7 ki lo mé te res kört je len tett. Jut ka a má so dik kö rön még az
öt perc cel ko ráb ban in du ló ka te gó ria ver seny ző it is meg előz te
két perc cel. Tak ti ku san eve zett Ta kács Ve ro ni ka is, aki szí vó -
san küz dött meg a har ma dik he lyért. 

A lá nyok a má so dik na pon szin tén ha jó ba száll tak, ez út tal pá -
ros ban, hogy egy újabb bronz ér met sze rez ze nek. Gra tu lá lunk. 

JK

Férfiak Nők 
Kerekesszékes

1. Katona Ottó
Senior

1. Béres Lajos Szekeresné Wieland Ilona
2. Török Lajos Neubauer Józsefné
3. Ondró Ernő Tokodi Józsefné

Felnőtt
1. Emmer Attila Kiss Éva
2. Erős Gábor Hernádi Holda
3. Janig Máté Fülöp Anikó

Középiskolások
1. Keresztfalvi Alex Pozsonyi Ágnes
2. Markovics Miklós Osvald Adrienn
3. Gyebnár András Szálka Éva

Felsősök
1. Sárközi Bence Nagy Brigitta
2. Benő Gábor Bognár Gréta
3. Eckl Dávid Kecskeméti Judit

Alsósok
1. Gyebnár Gergely Tomicskó Flóra
2. Olaszy Barna Olaszy Luca
3. Koller Tamás Csepreghy Dóra

Igazi sportünnep volt a hídfutás

Po krat šej pres táv ke po kra čo val Slo ven ský po hár v ka no is ti ke
Maj strov stva mi Slo ven ska v ma ra tó ne, kto rý sa ko nal na Tren či -
an skom os tro ve. Štú rov ča nia potvr di li zle pšu jú cu sa vý kon nosť a
na ra dosť všet kých ti tul maj ster ky Slo ven ska a zla tú me dai lu si
vy bo jo va la Jut ka Kec ske mé ti o vá v sin gl ka ja ku na 14 km, kto rá v
dru hom ko le pred vád za la só lo jaz du a stí ha la i di ev ča tá z pred -
chá dza jú cej star šej ka te gó rie, kto ré štar to va li o päť mi nút skôr. 

Pek ne a tak tic ky za jaz di la i Ve ro ni ka Ta kác so vá, kto rá tak tic -
kou jaz dou vy bo jo va la III. mies to tiež v sin gl ka ja ku. Obid ve di -
ev ča tá na dru hý deň v dvoj ka ja ku zís ka li tre tie mies to. Gra tu lu -
je me.

JK

Zlatá aj do Štúrova Aranyérem Párkányba

19. sep tem bra člen ská schôd za mies tnej or ga ni zá cie SMK zvo li la
no vé ho pred se du a no vé pred sed níc tvo, a zvo li la 17-ych kan di dá tov
pre voľ by do or gá nov sa mo sprá vy, kto rí bu dú re pre zen to vať SMK v
miest nych voľ bách. 

Do te raj ší pred se da, Mi ku láš Gy et ven pred člen skou schôd zou v lis -
te ad re so va nom čle nom MO ozná mil svo je od stú pe nie z funk cie
pred se du MO a vy stú pe nie zo stra ny. Po je ho od stú pe ní sa no vým
pred se dom MO stal kraj ský po sla nec, Lás zló Fe ke te. Na zá kla de taj -
né ho hla so va nia MO zvo li la aj no vé pred sed níc tvo, do kto ré ho ved ľa
čle nov z pred chá dza jú ce ho pred sed níc tva (Szi ge ti Lás zló, Fe ke te Lás -
zló, Bo ócz Má ria, Him mler Gyö r gy, Na gy Imre, Dá vid Mi há ly) bo li
zvo le ní tra ja no ví čle no via, a to Far kas At ti la, Ka ra kán Gá bor a Ora -
vetz Fe renc.

Dru hou úlo hou člen skej schôd ze bo lo zo sta ve nie kan di dát ky pre
voľ by do or gá nov sa mo sprá vy. Člen ská schôd za ta kis to taj ným hla -
so va ním no mi no va la do vo li eb po pri te raj ších čle nov za stu pi teľ stva
(Bo ócz Má ria, Be lák Ádám, Him mler Gyö r gy, Ora vetz Fe renc, Dá vid

Mi há ly, Ku klis Dé nes, Csep re gi Zol tán, Bur za Kál mán, Szép Ru dolf,
Bré da Lás zló, Ma gy ar Ber ta lan a Pal ko vics Is tván) pi a tich no vých
kan di dá tov: Dá vid Tün de, Far kas At ti la, Pros zo nits Lás zló, Tóth Ti -
bor a Kor mos Lás zló. O kan di da tú re Lás zló Szi ge ti ho na post pri má -
to ra mes ta člen stvo roz hod lo už skor šie.

Lás zló Szi ge ti sa do mnie va, že k vý me ne pred se du do šlo v ne pra vý
čas, z čo ho sú per zrej me bu de chcieť vy do lo vať po li tic ký ka pi tál. Pod -
ľa je ho ná zo ru v mi nu lom vo leb nom ob do bí ve de nie mes ta ne vy u ži -
lo mno hé mož nos ti. Pre dov šet kým zos tal dlžný vy tvo re ním pra cov -
ných prí le ži to stí, vo ve ci sľú be né ho pri e my sel né ho par ku prak tic ky
nič ne u ro bil. K vo li čom je po treb né vy slať jed no znač ný sig nál, z kto -
ré ho bu de zrej mé, že SMK mô že úspeš ne za bo do vať v zís ka ní po stu
pri má to ra a pus tí sa do ri e še nia úloh sa mo sprá vy oži ve ním svo jich ra -
dov. Pod ľa je ho ná zo ru sú po treb né aj no vé tvá re, za po je nie mla dých.
V 17-člen nom za stu pi teľ stve te raz má SMK 15 man dá tov. Otáz kou
je, či do ká že zno vu do siah nuť ta ký vý sle dok, ako pred štyr mi rok mi?

F. Ora vetz (Pre klad: -h-)

SMK pred voľbami
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Muzsla 850 éve
Muzsla első okiratos emléke 1156-ból származik. Erre emlékezett a község szeptember 23-án.

„Szü lő föld jét iga zán csak az sze ret he ti, aki is me ri an nak múlt -
ját és ősei jö vőt for má ló küz del mét”. E gon do lat je gyé ben szó -
lam lott az ese mény ün ne pi szó no ka, Koditek Pál Esz ter gom vá -
ros kép vi se lő je. Be szé dé ben több ször hang sú lyoz ta Muzsla köz -
pon ti sze re pét. A 19. szá zad má so dik fe lé ben il let ve a 20. szá zad
ele jén a köz ség Esz ter gom Vár me gye Pár ká nyi Já rá sá nak szék -
he lye volt. Ki emel te a Szent Ko ro na egy ség te rem tő ere jét, amely
az Eu ró pa Uni ó ban új ra egye sí ti a tér ség ben egy kor élt nem ze -
te ket. Az ün ne pi be széd után a te le pü lés pol gár mes te re, Drapák
Kár oly, meg kö szön te az ál do za tos mun kát a fa lu ban mű kö dő
tár sa dal mi szer ve ze tek nek, az egy ház köz ség nek, va la mint az ok -
ta tá si in téz mé nyek nek és át ad ta a név re szó ló dísz ok le ve le ket.

A ba rá ti te le pü lé sek pol gár mes te rei em lék sza la gok kal éke sí -
tet ték fel a fa lu zász la ját, a zász ló anya sze re pét be töl tő Ulrich
Mar git nyu gal ma zott ta ní tó né ni se gít sé gé vel. A testvértelepülé-
si kap cso la tok épí té sé ben szer zett ér de me kért el is me rő ok le ve -
let ve he tett át Sisák Im re, Pász tó vá ros pol gár mes te re,
Prohászka Ti bor, Mo gyo rós bá nya pol gár mes te re, Dr. Il lés
György, Pilisszentlászló pol gár mes te re, va la mint Adolf Józsefné
jegy ző, Nyergesújfalu kép vi se le té ben. Ez után meg ha tó pil la na -
tok nak le het tünk ta núi, ami kor a gyer me ke ik ne ve lé sé ben vég -
zett ál do za tos mun ká ju kért és pél da ér té kű ma ga tar tá su kért a
köz ség em lék ér mé jét ve het te át Ta kács Ilo na, aki 50 évig gon -
doz ta hal mo zot tan sé rült Te réz lá nyát, s emel lett több gyer me -
ket ne velt. A má sik ki tün te tett Mészárosová Me lá nia, aki ma is
gon doz za moz gás sé rült Im re fi át, aki 53 éves, s mel let te fel ne -
velt még két gyer me ket. 

A kismuzslai Csányi Er zsé bet is a ki tün te tet tek kö zött sze re -
pelt, aki negy ven éve se gí ti la kó tár sa it, a rá szo ru ló kat, a sze gé -
nye ket, akik szá má ra ő az utol só se gít ség. Be fo gad ja a haj lék ta -
la no kat, ke nye ret ad az éhe ző gye re kek nek. Ők mind annyi an
tisz te le tet ér de mel nek, hisz mind an  nyi unk szá má ra pél dát mu -
tat tak.

To váb bi el is me rés ben ré sze sül tek: Duka Zó lyo mi Ár pád, EU
par la men ti kép vi se lő, Koditek Pál, esz ter go mi kép vi se lő, Beer
Mik lós, vá ci me gyés püs pök és Bartal Kár oly, jász ó vá ri apát.

Az ün ne pi ülés be fe je zé se után a ven dé gek a fa lu zász la ja alatt
át vo nul tak a ró mai ka to li kus temp lom ba, az ün ne pi szent mi sé -
re, mely nek főcelebránsa Beer Mik lós vá ci me gyés püs pök volt.
A szent mi sén az esz ter go mi Monteverdi Kó rus köz re mű kö dött
Hu nya di Zol tán kar nagy ve zény le té vel. A szent mi se után a ven -
dé gek bor kós to ló val egy be kö tött ál ló fo ga dá son vet tek részt. A
két na pos ün nep ség foly ta tá sa ként szü re ti ren dez vény zaj lott.

Szep tem ber 23-án a ven dé gek meg te kint het ték a kert ba rá tok
kö ré nek zöld ség és gyü mölcs ki ál lí tá sát és az el múlt 60-80 évet
fel ele ve ní tő fotokiállítást. A gu lyás fő ző ver se nyen a Hornyák
Lász ló, Šlosiar Ro land, Kom ló Jó zsef, Szórád Ágos ton, Ta kács
Gyu la, Fraňo Ti bor és Vágvölgyi Jó zsef ál tal ve ze tett csa pa tok
mu tat hat ták meg tu dá su kat. A szi go rú zsüri Fraňo Ti bor tit kos
re cept jét ta lál ta a leg jobb nak. A na pot egy jól si ke rült ut ca bál
zár ta, amely hez Rackó Ti bor húz ta a talp alá va lót.

Szep tem ber 24-én a mo gyo rós bá nyai fú vós ze ne kar ze né jé re
gyü le kez tek a szü re ti fel vo nu lás sze rep lői és né zői. A hely be li
ko csi so kat és lo va so kat min den év ben a búcsiak egé szí tik ki. A
fel vo nu lá son részt vet tek az alap is ko la di ák jai és a „Dallos” ha -
gyo mány őr ző ének kar le á nyai és as  szo nyai gyö nyö rű nép vi se let -
ben. A ki je lölt út vo na lon né hány meg ál lót ké szí te nek a kör nyék
la kói, ame lyek nél a fel vo nu lás részt ve vői kul túr mű sor ral szó ra -
koz tat ták a la kó kat, akik fris sí tők kel, sü te mé nyek kel, po gá csá -
val, pat to ga tott ku ko ri cá val és ter mé sze te sen must tal és mur ci -
val kí nál ták a sze rep lő ket. A muzslai bo ro kat a részt ve vők a
kert ba rá tok bor sát rá nál kós tol hat ták és la tol gat ták az ez évi ter -
més mi nő sé gét és az ab ból ké szü lő bo rok esé lye it a he lyi és re -
gi o ná lis bor ver se nye ken. A két na pos ren dez vény az ön kor -

mány zat és a Cse ma dok he lyi szer ve ze té nek kö zös szer ve zé sé -
ben zaj lott.

DK

Az írá sos for rá sok 1156-ban em lí tik elő ször a köz sé get, de a
te rü let te le pü lés tör té ne te már né hány év ez red del ko ráb ban, az
újkőkorban kez dő dött. Va gyis i. e. 5500-tól nap ja in kig la kott
te rü let. Itt volt ta lál ha tó a kör nyék leg ősibb du nai át ke lő je.

A fa lu ha tá rá ban ed dig 40 ré gé sze ti le lő hely is mert. A leg je -
len tő sebb a köz ség től 7 ki lo mé ter re fek vő Csenkén ta lál ha tó.
Gaz dag újkőkori és réz ko ri te le pü lé se ket tár tak itt fel. A ré gé -
szek két ró mai me net tá bor he lyét is meg ta lál ták. A ró ma i ak
után az ava rok ré gé sze ti ha gya té ka is fel lel he tő.

Egy há za
A plé bá nia temp lo mot több ször fel újí tot ták. Elő ször 1731-ben

gróf Eszterházy Im re her ceg prí más, majd 1778-ban gróf Bat thyá -
ny Jó zsef her ceg prí más. 1815-ben meg kez dő dött át épí té se. A ke -
reszt ala kú temp lom 1817-re ké szült el, fel szen te lé sé re szep tem -
ber 8-án ke rült sor.

Is ko lá ja
Az el ső ta ní tót La dá nyi Fe renc nek hív ták. 1732-ben az is ko la -

mes ter Fe hér Sán dor volt, 1755-ben pe dig Czifferi Fe renc. 1780-
ban a kán tor ta ní tó ne mes Endrődy Pál lett. Őt fia, ne mes
Endrődy Já nos, az is ko la név adó ja kö vet te. Köz re mű kö dé sé vel
két tan ter mes is ko lát épí tet tek. Öt ven két éven ke resz tül ta ní tott
Muzslán. Fá ra do zá sa ju tal má ul az ural ko dó ko ro nás ezüst ke -
reszt tel tün tet te ki. Endrődy Já nost fia, Endrődy Mó ricz kö vet te
a kán tor ta ní tói hi va tal ban, majd 1866-ban Endrődy Gyu lát
(Mó ricz fi át) vá lasz tot ták az is ko la élé re. 

1877-ben az is ko lát egy har ma dik tan te rem mel bő ví tet ték. Et -
től kezd ve jól fel sze relt 3 tan te rem ben folyt az ok ta tás há rom ta -
ní tó ve ze té sé vel. A mai alap is ko la épü le tét 1916-ban ad ták át.

Muzsla je le sei
Mé szá ros Im re (1811-1865) pap, iro da lom ta nár, hit szó nok, az

esz ter go mi hely nök ség jegy ző je. 1864-ben esz ter go mi ka no nok ká
és a Pázmaneum kor mány zó já vá ne vez ték ki. A MTA le ve le ző
tag jai so rá ba vá lasz tot ta.

Nagy Már ton (1804-1873) ta nár, te o ló gus, ke gyes ren di szer ze -
tes, a bé csi Theresianum ta ná ra és a bé csi Föld ta ni In té zet ren -
des tag ja, az MTA le ve le ző tag ja volt. 

Muzslán volt plé bá nos Saághy Ven del, Komlóssy Fe renc, se -
géd lel kész volt Bartakovics Bé la, Majer Ist ván, Maszlaghy Fe -
renc. Az egy há zi a kon kí vül em lí tést ér de mel Wertner Mór, tör té -
nész, ge ne a ló gus aki ti zen négy éven ke resz tül mű kö dött a fa lu -
ban já rá si kör or vos ként.

A muzslai köz nép
„A muzslai nép ne velt, azért en ge del mes, mun kás, rend sze re tő,

ipar ko dó, egye nes szí vű, tisz ta. A me zei gaz da sá got jól ér tik,
mes ter sé gek kö zül ház épí tés ben, fődözésben, fa ra gás ban, s né há -
nyan kesz tyű kö tés ben já ra to sak. Az as  szo nyok oly ügyes varró-
nék, hogy kö té nyü ket, kesz ke nő jü ket ma guk varr ják. Ve ze ték ne -
vek ilye nek for dul nak elő: Harsányi, Gonda, Ko vács, Nagy, Mé -
szá ros, Szalay, ne mes Pathók, Barti, Czibor, Sza bó, He ge dűs,
Szórád, Zalaba, Bagota, Kecs ke mé ti, Koz ma, Di ós, stb… – ilyen -
nek lát ta Majer Ist ván a muzslaiakat.

Ös  sze ál lí tot ta: Áren dás And rea 
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Szep tem ber 16-án im már har mad szor ke rült sor a fa lu na -
pi ren dez vény re, amely nek két fény pont ja Dr. Bu ga Lász ló
em lék táb lá já nak le lep le zé se, il let ve a Pro Urbe díj át adá sa
volt. Az ese mény so ro zat ün ne pi szent mi sé vel kez dő dött.
Ugyan ek kor lá tott mun ká hoz nyolc gu lyás fő ző csa pat a
köz sé gi hi va tal ud va rán, a har ma dik ebedi gu lyás fő ző ver -
seny ke re té ben, me lyet a he lyi kiskertészek egye sü le te ren -
de zett. A szak mai zsű ri az esz ter go mi Tóth Zsig mond nak
ítél te a gaszt ro nó mi ai pál mát, aki az ebedi Góra Jó zse fet és
a privigyei Jozef Bulákot uta sí tot ta ma ga mö gé. A kö zön ség
kü lön dí ját Góra Jó zsef nyer te el. A fa lu nap szer ve zői nem
fe led kez tek meg a gyer me kek ről sem. Škultéty Klá ra óvó -
nő, Kotra Mó ni ka lo go pé dus, va la mint Mé szá ros Ani kó ne -
ve lő nő lé te sí tet tek szá muk ra a kul túr ház mel lett ját szó há -
zat. Mel let tük sok kis gye rek nek fes tett az ar cá ra kü lön bö -
ző mo tí vu mo kat a nánai Matuska Hen ri et ta. Dél ben a kul -
túr ház elől in dult út já ra a fa lu ki je lölt ut cá in a ha gyo má -
nyos szü re ti fel vo nu lás do bos sal, szü re ti ko szo rút és zász lót
vi vő fi úk kal az élen. Őket hin tón kö vet te a bí ró és bíróné
sze re pé ben a fa lu pol gár mes te re és fe le sé ge, lovaskocsin
pe dig ma gyar ru hás lá nyok és fi úk, nyo muk ban pe dig az
Ebedi Vegyeskórus és az Ebedi Ci te ra ze ne kar dísz ko csi ja
ha ladt. A meg ál ló he lye ken nó tá val és tánc cal szó ra koz tat -
ták az ebedieket. A fel vo nu lás a kul túr ház előtt ért vé get,
ahol a pár ká nyi Sissi Mazsorett-csoport fel vo nu lá sa és
táncfellépésse zaj lott. A mű sor után Dr. Bu ga Lász ló em lék -
táb lá já nak le lep le zé sé re gyü le ke zett a fa lu ap ra ja-nagy ja,
me lyet szü le té sé nek 100. év for du ló ja al kal má ból ál lít ta tott
a he lyi ön kor mány zat. Nagy Ti bor pol gár mes ter ün ne pi
be szé dé ben mél tat ta a fa lu ne ves szü löt tét, akit meg ér de -
mel ten il let az „Orvosköltő” cím. Az em lék táb lát Mons.
Burián Lász ló, es pe res ál dot ta meg. Az em lék táb lá nál ko -
szo rút he lye zett el a he lyi ön kor mány zat, to váb bá Sze nes
La jos, Tát köz ség pol gár mes te re és Bu ga Lász ló le szár ma -
zot tai. Ezt a szép és meg ha tó ak tust ün ne pi mű sor kö vet te
a kul túr ház ban, me lyet Sza bó Anett, a Hír-TV mű sor ve ze -
tő je kon fe rált. A kul túr mű sor ban si ker rel sze re pel tek a he -
lyi óvo dá sok, az Ebedi Nyugíjas kó rus, az Ebedi
Vegyeskórus, a Muzslai Vegyeskórus és az Ebedi Ci te ra ze -
ne kar. A Nánai Színjátszócsoport „A ló nak vélt meny asz  -
szony” cí mű vá sá ri ko mé di át ad ta elő. Ebed köz ség kép vi -
se lő tes tü le te Pro Urbe dí jat ado má nyo zott Nágel Jó zsef -
nek. Sza bó Zsolt al pol gár mes ter mél ta tá sá ban ki emel te a
dí ja zott nak a köz ség fej lesz té se so rán szer zett ér de me it az
50 – 60 – as évek ben. Nágel Jó zsef kö szö nő sza va i ban ki -
hang sú lyoz ta, hogy a fa lu fej lesz té se nem lett vol na meg va -

ló sít ha tó a la kos ság hoz zá já ru lá sa nél kül. Ezt kö ve tő en
Himmler György, a Pár kány és Vi dé ke Kul tu rá lis Tár su lás
ne vé ben vá sár lá si utal vá nyo kat adott át a he lyi óvo dá sok
szü le i nek, a be irat ko zá si prog ram ke re té ben. A kul túr mű -
sor fi ná lé já ban nagy si kert ara tott a Cse ma dok pár ká nyi
szín kör ének ze nés ös  sze ál lí tá sa. A meg hí vott ven dé gek fo -
ga dá son vet tek részt a köz sé gi hi va tal ülés ter mé ben, mely
előtt meg te kin tet tek egy ér de kes ki ál lí tást, amely Bu ga
Lász ló köny ve i ből és sze mé lyes tár gya i ból volt ös  sze ál lít va.
A ki ál lí tást Fo dor Zuzsanna, a Pár ká nyi Ady End re Ma gyar
Tan nyel vű Alap is ko la igaz ga tó nő je ál lí tot ta ös  sze. A fa lu -
nap nem múl ha tott el sport ese mény nél kül. A sport pá lyán
elő ször női lab da rú gó mér kő zést lát ha tott a kí ván csi kö -
zön ség, ame lyen Ebed és Zalaba csa pa tai mér kőz tek meg
egy más sal, s ame lyet a ru ti nos ven dé gek nyer tek 5 : 1
arány ban. Ez után lép tek pá lyá ra az ebedi és a tá ti öreg fi úk.
Itt is a ven dé gek bi zo nyul tak jobb nak 2 : 1 arány ban, ami
azon ban szép ered mény a ha za i ak tól. 

Az ün nep lés és szó ra ko zás ut ca bál lal fe je ző dött be, me -
lyen Rackó Ti bor ját szot ta a talp alá va lót. A har ma dik ebedi
fa lu nap te hát jól si ke rült, kö szön he tő en Nagy Ti bor pol -
gár mes ter nek, a he lyi kép vi se lő tes tü let nek, a köz sé gi hi va -
tal al kal ma zot ta i nak, a he lyi ci vil szer ve ze tek nek, va la mint
a kö vet ke ző tá mo ga tók nak: Miratti Ét te rem – Len gyel At -
ti la, Uniservis – Potfay At ti la, az Ebedi Nyug dí jas Klub, va -
la mint Matuska Hen ri et ta Nánáról.

Burza Kál mán 

Falunapi vigadalom Ebeden

Szep tem ber 16-án a szlo vá ki ai ma gyar ság Kis tér ség Szín -
tár su la ta mu tat ta be „Adj bé két Uram” cím mel Szö ré nyi Le -
ven te – Bródy Já nos: „Ist ván, a ki rály” cí mű rock ope rá ját a
Va das par ko ló já ban. 

A be ha ran go zott pár ká nyi elő adás előz mé nyé hez tar to zott
az au gusz tus ban Konterman Lász ló ál tal szer ve zett és Ju hász
Má ria ál tal ren de zett szőgyéni ket tős ren dez vény. Míg au -
gusz tus ti zen ki len ce di kén a nem egé szen hi bát lan mű sza ki
hát tér mi att kés ve kez dő dött az egyéb ként nagy sze rű él -
ményt nyúj tó be mu ta tó, az au gusz tus hu sza di ka it az eső
mos ta el. A szer ve zők ta lán rész ben ezért is – va la mint ab ból

a meg fon to lás ból, hogy az or szág kü lön bö ző szeg le te i ből
össze vá lo ga tott szí né szek és tán co sok ré vén elő a dott mű
szlo vá ki ai ma gyar vo nat ko zás ban egyi ke az utób bi évek leg -
jobb szín pa di elő adá sa i nak – úgy gon dol ták, hogy Pár kány -
ban ked ve zőbb idő já rá si fel té te lek mel lett még egy szer be -
mu tat ják Szö ré nyi és Bródy re mek mű vét. A sze mer ké lő eső
egy rö vid idő re a pár ká nyi elő adást is meg za var ta, de vég -
ered mény ben a mint egy 250 fő nyi kö zön ség ma ra dan dó él -
mén  nyel gaz da god va tá vo zott az elő adás ról. A ren dez vény
meg va ló sí tá sát a Szlo vák Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi nisz té ri -
u ma tá mo gat ta.

-O-

István, a király Szőgyénben és Párkányban
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Kaž dé le to pri ná ša so se bou mno ho mož nos tí ako trá viť
čas voľ na a od dy chu v tá bo roch, na do vo len kách či re kre á -
ci ách. Jed nu z mož nos tí po nú kol aj Rím sko ka to líc ky far ský
úrad v Štú ro ve, kto rý po pi a ty krát or ga ni zo val let ný prí -
mest ský tá bor pre de ti, kto rý sa od li šu je od „kla sic kých”
let ných (ke dy si pi o ni er skych) tá bo rov. Účast ní ci ta ké ho to
tá bo ra bý va jú do ma, ale po čas dňa sa stre tá va jú, aby
prázd ni ny ne bo li si vé a jed no tvár ne, ale pl né fa reb ných a
ne za bud nu teľ ných zá žit kov. 

31. jú la pán de kan Ka rol Ma gy ar na far skom dvo re pri ví -
tal účast ní kov tá bo ra a sláv nos tne otvo ril toh to roč ný prí -
mest ský tá bor. Pr vý deň bol dňom zoz na mo va nia sa. Po
svä tej om ši sme sa v are á li kul túr ne ho do mu v Ka me ni ci
nad Hro nom doz ve de li čo si o se be. Aj keď sa čas to stre tá va -
me v kos to le, v ško le, na uli ci, nie všet ci sa po zná me. Čo by
to bol za tá bor, ke by v ňom chý ba lo kú pa nie? A tak sa de -
ti moh li v uto rok do sý ta vy šan tiť vo vo de štú rov ské ho kú -
pa lis ka. Tre tí deň sme strá vi li v skan ze ne Ipeľ ské ho kul túr -
ne ho zdru že nia v Sal ke. V prí jem nej at mos fé re sta ré ho vi di -
ec ke ho do mu sa účast ní ci tá bo ra moh li nau čiť da čo z re me -
si el na šich sta rých a pra sta rých ro di čov. Ši kov nosť a ná pa -
dy ma li ze le nú a vý sled ky na o zaj stá li za to. De ti bo li prá -
vom hr dé na svo je vý tvo ry. Ďal ší deň sme pri Du na ji hľa -
da li po klad, kto rý tam „za bud li” pi rá ti. Po da ri lo sa a tak sa
po kra čo va lo v hrách a sú ťa ži ach. Po sled ný deň sa ni e sol v
špor to vo zá bav nom du chu. V are á li Gy mná zia v Štú ro ve sa
špor to va lo s na sa de ním ako na olym pij ských hrách. Po obe -
de nás ča ka lo vy hod no te nie tá bo ra a svä tá om ša, pri kto rej
sme ďa ko va li Pá nu Bo hu za to, že sa prí mest ský tá bor vy -

da ril.
Let ný tá bor sa ne po da rí zor ga ni zo vať bez za ni e te ných ľu -

dí, kto rí obe tu jú svoj čas, schop nos ti a ta lent v pro spech
iných bez ná ro ku na od me nu. Nech je im as poň ma lou od -
me nou od de tí a ro di čov sr deč né ĎA KU JE ME. 

Po ďa ko va nie pat rí pa ni Mar te Bo bo ro vej – hlav nej or ga -
ni zá tor ke toh to ro čné ho tá bo ra, pá no vi ri a di te ľo vi gy mná zia
Já no vi Bo bo ro vi, ani má to rom: Mar te Bo bo ro vej ml., Já no vi
Szta ko vic so vi, Pe tro vi Pod hor ské mu, Zuz ke Sza bo vej a bo -
ho slov co vi Vla do vi Bu ďá čo vi. Ďa ku je me obe ta vým te tám
ku chár kam, kto ré sa sta ra li o na še hlad né bru chá – M.
Srnko vej, M. Ko vá čo vej, M. Far ka šo vej i pa ni zdra vo tníč ke
M. Mol ná ro vej. Na še ďa ku jem pat rí aj ma mám, kto ré pri -
spe li zá kus ka mi: E. Áren dá šo vej, T. Dá vi do vej, p. Po toč nej,
p. Ur ba no vej, K. Ta kác so vej, E. Mar kó o vej. Ďa ku je me aj za
du chov né zá ze mie na šim ba bič kám i všet kým, kto rí pri ni es -
li mno hé mod lit by a obe ty za zdar ný pri e beh tá bo ra. 

Vďa ka pat rí aj všet kým spon zo rom. Ľu ďom, kto rí sú
ochot ní in ves to vať do de tí s ná de jou, že sa im in ves to va né
vrá ti v ra dost ných a šťast ných ús me voch.

Spon zor mi a do bro din ca mi bo li: Mest ský úrad Štú ro vo,
od bor so ci ál nych ve cí a kul tú ry; Obec ný úrad Ka me ni ca
nad Hro nom – pa ni sta rost ka Sli vo vá; Va daš s.r.o. – Ing.
Mi ku láš Gy et ven; Ipeľ ské kul túr ne stre dis ko Sal ka – Zs. Di -
kác zo vá; Ca mé lia-p. M & M fran cúz ska pe ká reň – p. Mol -
nár; Ze lo voc – p. Mo ravcsík; Kot va – p. Mol ná ro vá; Čer pa -
cia sta ni ca – p. Re miš; STI NET – p. Len gy el fa lu sy; ME VI -
OS – p. Me li še ko vá.

Mar tin Kroč ka, ka plán

Letný prímestský tábor

Au gusz tus el ső he té ben is mét sor ke rült Pár kány ban az
im már ha gyo má nyos nyá ri nap kö zi tá bor ra, ame lyet a Ró -
mai Ka to li kus Egy ház köz ség ren de zett a Bobor csa lád dal
kar ölt ve, akik egy ben a tá bor ter ve zői, szer ve zői és ki vi te le -
zői vol tak. Mi vel a pa ró kia épü le te fo lya ma tos át ala kí tás
alatt áll, ezért a tá bor szék he lye a Pár ká nyi Gim ná zi um ob -
jek tu ma i ban volt, ame lyet az is ko la igaz ga tó sá ga bo csá tott
ren del ke zés re. A szer ve zők időt, fá rad sá got nem saj nál va
na pon ta szer vez tek élménydús, szí nes prog ra mo kat. Tar tal -
mas, ha té kony mun ká juk el nyer te a részt ve vők meg elé ge dé -
sét és a szü lők el is me ré sét egy aránt.

Az el ső na pon a plé bá nia ud va rán – az ün ne pé lyes meg -
nyi tón – a tá bor ka ba lá ja, egy óri ás ma ci fo gad ta a gye re ke -
ket, amely M. Molnárová as  szony – egész ség ügyi nő vér
aján dé ka volt. Majd a tá bor el vo nult a du nai töl té sen
Garamkövesdre. Út köz ben gyö nyör köd het tek a táj szép sé -
gé ben és a Ga ram-tor ko lat ban. A hos  szú gya log lás után a
he lyi temp lom ban tá bor nyi tó szent mi sén vet tek részt, majd
a kul túr ház ban (ame lyet Sliva Ju dit pol gár mes ter as  szony
bo csá tott ren del ke zé sünk re) már vár ta az éhes ne bu ló kat a
fi nom il la to zó ebéd, amit az ügyes, szor gos sza kács né nik
(M. Srnková, M. Kováčová, M. Farkašová asszo nyok) tá lal -
tak föl. A busz in du lá sá ig kü lön bö ző is mer ke dé si tár sas já -
ték ok kal telt el az idő. 

A má so dik na pot Gyetven Mik lós jó vol tá ból, az öreg für -
dő ben tölt het ték a gye re kek Pavol Gajdoš káp lán tár sa sá gá -
ban. A für dő ző csa pa tot a víz ből a föl sé ges bog rács gu lyás il -
la ta csa lo gat ta ki, ame lyet a gim ná zi um igaz ga tó ja Bobor Já -
nos és An tal Bé la főz tek nagy hoz zá ér tés sel. Majd a sza kács -
nők cse me gé je, a „di ós és ka ka ós gőz buk ta” ke rült a tá nyé -
rok ra. Az ebéd után gi tár ze ne és ének lés kö ve tett. 

A har ma dik na pon a gye re kek Ipolyszalkára ki rán dul tak,

ahol a táj ház ban ér de kes fog lal ko zá sok vár ták őket, ré gi ha -
gyo má nyok kal is mer ked het tek, ki pró bál hat ták kéz ügyes sé -
gü ket, lát hat ták a kug lóf sü tés tech ni ká ját és jól is lak hat tak
ve le. Majd a lo vas ko csi ká zás után meg te kin tet ték egy fo -
hász és ének lés ere jé ig a he lyi temp lo mot is. Ha za ér kez ve fi -
nom ebéd, majd film ve tí tés vár ta őket.

A ne gye dik na pon a Du na part já ra ki rán dul tak, majd az
ötö dik nap sport ver se nyek kel telt el. A gye re kek bir tok ba
vet ték a gim ná zi um tor na ter mét, ahol meg mu tat hat ták
ügyes sé gü ket. Az élménydús tá bo ro zás vé gül a temp lom ban
szent mi sé vel, ki ér té ke lés sel és a gye re kek aján dé ko zá sá val
fe je ző dött be a pa ró kia ud va rán. A szer ve zők a cso dá la tos
na po kat vi de o fel vé te len és fény ké pe ken rög zí tet ték, ame -
lye ket a részt ve vők aján dék ba kap nak. 

Kö szö net és há la il let min den kit, aki bár mi lyen mó don –
pénz zel, idő vel, fá rad sá gos mun ká val és imád ság gal hoz zá -
já rult az idei tá bor meg va ló sí tá sá hoz. Ők a kö vet ke zők vol -
tak: Ma gyar Kár oly es pe res, Gajdoš Pavol volt káp lán (a tá -
bo rok el in dí tó ja), Mar tin Kročka káp lán, Bobor Már ta,
Buďáč Vladko, Sztakovics Jan csi, Szabová Zuzka,
Podhorský Peťo animátorok, a sza kács nők, az egész ség ügyi
nő vér, a szü lők, akik na pon ta sü te mén  nyel, gyü möl csök kel
ked ves ked tek a részt ve vők nek. To váb bi tá mo ga tó ink vol -
tak: Dikácz Zsu zsan na Szalkáról, Anton Remiš, Žofka
Molnárová a Kotvából, Ifj. Lengyelfalusy Mik lós a
Stinetből, Melišek Már ta a Mevios-ból, Zahorecz Ing rid a
Caméliából, a Pár ká nyi Vá ro si Hi va tal, s nem utol só sor ban
Bobor Já nos, a gim ná zi um igaz ga tó ja és Bobor Már ta, aki
ki öt löt te a prog ra mo kat, biz to sí tot ta az aján dé ko kat és
anyai gond vi se lés sel fel ügyel te az egész tá bo ro zás prob lé -
ma men tes le fo lyá sát.

Egy há lás részt ve vő

V. Nyári tábor
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Akt fo tók a ga lé ri á ban
Szep tem ber 13-án Gabriel Kosmály lé vai fo tó mű vész 56

re mek akt fo tó já ból nyílt ki ál lí tás a vá ro si ga lé ri á ban. A szer -
ző 48 éves, 1981-ben fe jez te be a mű vé sze ti fő is ko lát fo to -
grá fia sza kon Po zsony ban és 1982-ben mű vé szet el mé let ből
dok to rált Nyitrán. Is me ri a fény ké pé szet ös  szes for té lyát, de
gra fi ká val is be ha tó an fog lal ko zott. Ké pe i vel azt su gall ja a
szem lé lő dő nek, hogy egy fo tó mű vész ugyan olyan ma ra dan -
dót tud al kot ni, mint egy gra fi kus. Más szó val a fény ké pé -
szet ben ugyan olyan le he tő sé gek rej le nek, mint a gra fi ká ban. 

Al ko tá sai alap ján Kosmály nem il lesz ke dik be le a poszt -
mo dern irány zat egyik főbb áram la tá ba se. Egy részt meg -
pró bál ja ki ak náz ni a fény ké pé sze ti tech ni ká ban rej lő le he tő -
sé ge ket, más részt lí rai irá nyult sá ga ré vén al ko tá sai tá vol es -
nek az utol só év ti zed ben ta pasz talt esz té ti kai fel fo gás tól. 

Václav Macek pro fes  szor, a fo tó mű vé szet el is mert szak te -
kin té lye sze rint Kosmály akt fo tó i ból su gár zik a sze re tet és a
sze rel mi val lo más. Kosmály egy olyan ro man ti kus al kat, aki
a fény ké pe i vel a vi lá got ün nep li.

-O- 

Akty v galérii
13. septembra 2006 bola otvorená výstava aktov

levického fotografa Gabriela Kosmálya v mestskej
galérii. 48-ročný autor ukončil v roku 1981 Umeleckú
vysokú školu v Bratislave na odbore fotografia. V roku
1982 úspešne obhájil doktorát z teórie umenia. Pozná
všetky fortiele fotografovania, ale hojne sa venoval aj
grafickej tvorbe.

Svojimi fotografiami akoby chcel vyjadriť, že aj foto-
graf dokáže vytvoriť také trvácne dielo ako grafik.
Inými slovami vo fotografovaní sú také isté možnosti
ako v grafike. 

Pri pohľade na jeho diela by sme ťažko vedeli zaradiť
jeho tvorbu k hlavným smerom postmoderny. Snaží sa
vyťažiť všetky možnosti, ktoré ponúka fotografovanie
a na druhej strane lyrickým ladením svojej tvorby sa
vymyká z estetizovania posledného desaťročia. Podľa
profesora Václava Maceka, známeho a uznávaného
fotografa Kosmályové akty vyžarujú a vyznávajú
lásku. Kosmály je romantik, ktorý fotografiami osla-
vuje svet. 

-O- (Preklad: gp)

Au gusz tus 25-én csán gó ma gyar gye re -
kek ér kez tek Pár kány ba ab ból a cél ból,
hogy ma gyar is ko lá juk ra gyűjt se nek. Né pi
jel le gű ha gyo mány őr ző mű so ru kat ezer
km tá vol ság ból hoz ták, ahogy azt ve ze tő -
jük Nyisztor Ilo na el mond ta kö szön tő jé -
ben. Elő adá suk ban val lá si jel le gű éne kek
is he lyet kap tak, hi szen ők mé lyen val lá -
sos em be rek. A mai Ro má nia te rü le tén,
Mold vá ban él nek a tör té nel mi ha tár túl -
ol da lán, még is ra gasz kod nak vé dő szent -
jük höz Szent Ist ván hoz. Ide ér ke zé sük
előtt meg te kin tet ték az esz ter go mi Ba zi li -
kát, ahol Kókai Gab ri el la ide gen ve ze tő az
ál lam ala pí tó Szent Ist ván ról tar tott szá -
muk ra rö vid elő adást. Há lá ból szent éne -
ket éne kel tek, ősi ma gyar nyel ven, bá mu -
lat ba ejt ve ez zel a ba zi li ka lá to ga tó it. Ar -
cha i kus ma gyar anya nyelv ükön be szél nek
és éne kel nek, s rend kí vü li ra gasz ko dás sal
ápol ják anya nyel vü ket, pe dig sem a temp -
lom ban, sem az is ko lá ban nem szól hoz zá -
juk sen ki ma gya rul. Ma gyar is ko lá juk
nincs, ír ni és ol vas ni sem tud nak ma gya -
rul, ép pen ezért az er dé lyi Böjte Csa ba
atya fel ka rol ta ügyü ket és el ha tá roz ta,
hogy is ko lát épít a szá muk ra. Csa ba test -
vér – ahogy ők ne ve zik – így ír ró luk:
„...Úgy ér zem, hogy je len leg a csán gó
test vé re ink foly tat nak leg el ke se re det tebb
har cot a meg ma ra dá su kért. Áll junk ki
mel lé jük, vál lal junk szo li da ri tást ve lük!
Os  szuk meg ve lük mind azt a szel le mi,
anya gi ér té ket, me lyet Is ten ne künk adott,
de ugyan ak kor alá za tos szív vel ta nul junk
is tő lük, hisz csen des el zárt sá guk ban, a
meg ma ra dá sért ví vott név te len har cuk ban
olyan ér té ket bir to kol nak, mely az egész

ma gyar nép új já szü le té sé nek alap ja. Ők
sze re tik az Is tent, sok szor na pon ta két szer
is el men nek a temp lom ba imád koz ni. Sze -
re tik egy mást, sze re tik a gyer me ke ket, így
nem rit ka a 8-10 gye re kes csa lád sem ott.
Vi dá mak, tü ze sen tánc ra, dal ra szí ve sen
per dül nek. Élet igen lés ük és élet ere jük en -
gem is mély sé ge sen meg in dít. Azt ja vas -
lom, hogy egy-egy vá ros, te le pü lés, is ko la
vál lal jon fel test vér te le pü lés ként, test vér -
is ko lá nak egy-egy mold vai csán gó fa lut,
te le pü lést. Men jünk el kö zé jük, vá sá rol -
junk, épít sünk ne kik is ko lá kat, fog junk
ös  sze és ala pít sunk egy ko moly is ko la há -
ló za tot a mold vai csán gó test vé re ink szá -
má ra...” Böjte Csa bát ezek kel a sza vak kal

mél tat ta Van da Kár oly szalkai atya az elő -
adás be kö szön tő jé ben. Akik el jöt tek az
elő adás ra hi tet és erőt me rít het tek, s lé -
lek ben együtt erő söd het tünk mi szét sza kí -
tot tak. Fel eme lő ér zés volt együtt el éne -
kel ni csán gó test vé re ink kel nem ze ti imán -
kat.

Kö szö net min den ki nek, aki tá mo gat ta
és se gí tet te az el ső csán gó jó té kony sá gi est
meg ren de zé sét. Kü lön kö szö net azon
búcsi csa lá dok nak, akik éj sza kai szál lást
biz to sí tot tak a gye re kek és ve ze tő ik szá -
má ra. Jö vő re még több ér dek lő dőt vá -
runk, mert na gyon jó ér zés se gí te ni és sze -
ret ni, hogy ér tel met nyer jen éle tünk. 

Csenger Ár pád és Er zsé bet

Jótékonysági est a csángó magyarokért

A csángó gyerekek és vendéglátóik Búcson
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Medzinárodnej kanoistickej regaty, ktorá sa koná v morskom
zálive prístavu Koper v Slovinsku sa pravidelne zúčastňujú
oddiely štátov bývalej Juhoslávie, Talianska, Rakúska,
Francúzska, Nemecka, Bulharska a Rumunska. Tento rok tu
súťažili aj tri oddiely zo Slovenska. Po vlaňajšom víťazstve
chlapcov – Fischera s Kozubekom – tento rok víťazili dievčatá.

Umiestnenie štúrovských kajakárov:
I. miesto: K-2 1000 m – mladšie dorastenky: Takácsová –

Kecskemétiová
I. miesto: K-2 500 m – mladšie dorastenky: Takácsová –

Kecskemétiová 
II. miesto: K-1 1000 m – staršie žiačky: Judita Kecskemétiová 
II. miesto: K-1 500 m – mladšie dorastenky: Ve ro ni ka

Takácsová 
II. miesto: K-2 1000 m – mladšie dorastenky: Takácsová –

Kecskemétiová
II. miesto: K-2 500 m – mladšie dorastenky: Takácsová –

Kecskemétiová
III. miesto: K-1 500 m – staršie žiačky: Judita Kecskemétiová
III. miesto: K-1 2 km – mladší žiaci: Vik tor Kecs ke mé ti 
IV. miesto: K-2 500 m – starší dorast: Nozdrovický – Pathó 

VI. miesto: K-2 500 m – mladší dorast: Kozubek – Fischer
K-2 1000 m – mladší dorast: Kozubek – Fischer 
VII. miesto: K-1 1000 m – starší dorast: Gabriel Nozdrovický
VI II. miesto: K-1 500 m – mladší dorast: Tomáš Fischer
K-1 500 m – starší dorast: Gabriel Nozdrovický
IX. miesto: K-1 1000 m – mladší dorast: Tomáš Fischer
Veríme, že výkony a účasť na pretekoch na mori ich povzbu-

dí do ďalšieho tréningového úsilia, nakoľko nás čaká ešte seriál
jesenných pretekov Slovenského pohára.

A szlo vé ni ai Koperben min den év ben meg ren de zés re ke rül
az a nem zet kö zi ka jak re gat ta, ame lyen rend sze re sen részt vesz -
nek az egy ko ri Ju go szlá via, Olasz or szág, Auszt ria, Fran cia or -
szág, Né met or szág, Bul gá ria, Ro má nia egye sü le tei. Ez év ben
há rom szlo vák egy ség is részt vett a meg mé ret te té sen. Fischer
és Kozubek ta va lyi győ zel me után idén a lá nyok áll hat tak a do -
bo gó ra. Re mél jük, hogy a bi zo nyí tás vá gyu kat csak csak fo koz -
ta a ten ge ri ver seny és még na gyobb erő vel ve tik be le ma gu kat
a fel ké szü lés be, hi szen még vár ja őket a Szlo vák ku pa őszi ver -
seny idé nye.

JK

Re kon štruk cia Škol skej je dál ne v Štú ro ve na Ady ho č. 4
za ča la 5. jú na 2006 a bo la ukon če ná 15. au gus ta. V rám ci
re kon štruk cie bu do vy bo li vy ko na né re a li zá cia šik mej stre -
chy, za tep le nie ob vo do vých mú rov, vý me na oce ľo vých oki -
en a vcho do vých dve rí za plas to vé, osa de nie di ges to rov na
jes tvu jú cu vzdu cho tech ni ku, re a li zá cia za ve se né ho, strop -
né ho pod hľa du v ku chy ni, vý me na vy ku ro va cích te lies v je -
dá len skej čas ti bu do vy a ma ľo va nie ku chy ne. Hod no ta sta -
veb ných prác pred sta vo va la 4,5 mil. Sk. Re kon štruk cia ne -
bo la fi nan co va ná z pro stri ed kov čer pa ných z eu róp skych
fon dov, ale z fi nan čných pro stri ed kov mes ta. Mes to Štú ro -
vo po skyt lo škol skej je dál ni bez úroč nú pô žič ku na úhra du
všet kých ná kla dov spo je ných s re kon štruk ci ou. Škol ská je -
dá leň bu de pô žič ku splá cať z fi nan čných pro stri ed kov zís -
ka va ných z úhrad re žij ných ná kla dov za strav ní kov z Gy -
mná zia v Štú ro ve, kto ré fi nan čne za bez pe ču je VÚC v Ni tre.
Do sep tem bra 2006 má me spla te nú pô žič ku do výš ky l,9
mil. Sk a do kon ca ka len dár ne ho ro ka to mô že byť spo lu
2,3 mil. Sk. Z to ho usud zu je me, že do kon ca ro ka 2008 pô -
žič ku spla tí me za pred po kla du, že sa fi nan co va nie škôl ne -

bu de me niť. Pres tav ba bu do vy bo la ne vyh nut ná z dô vo du
zlé ho tech nic ké ho sta vu, kto rý mal ha va rij ný cha rak ter.
Bo lo po treb né ko nať ihneď. Pred sta vi te lia mes ta po sú di li
si tu á ciu, zvá ži li všet ky ná sled ky a ko na li. Vy rás tla krás na
stav ba zod po ve da jú ca tech nic kým a hy gi e nic kým po ži a -
dav kám. Bu de slú žiť tým, kto rým pat rí, na šim de ťom. Vy -
slo vu jem po ďa ko va nie všet kým, kto rí sa v hlav nej mi e re
za slú ži li o jej re a li zá ciu. Pri má to ro vi mes ta Mgr. Já no vi
Orav co vi a po slan com mest ské ho za stu pi teľ stva za ich
správ ne roz hod nu tie usku toč niť re kon štruk ciu za da ných
pod mi e nok. Všet kým pred sta vi te ľom mes ta, kto rí sa na re -
kon štruk cii po di e ľa li, hlav ne od bor vý sta vy MsÚ pod ve de -
ním Ing. Arch. Mi ros la va Šaf ran ka, pro jek tan to vi Ing. La -
dis la vo vi Pros zo nit so vi a do dá va te ľo vi stav by AB-Stav
s.r.o. Ma lý Ce tín. Na re a li zá cii tej to stav by sa po di e ľa lo
ve ľa osôb. Ne mô žem všet kých me no vať, ale ďa ku jem im za
to. Ďa ku jem im v me ne svo jom, mo jich spo lu pra cov ní kov
a všet kých na šich strav ní kov. 

Alž be ta Pro kop co vá 
ri a di teľ ka škol skej je dál ne 

Capris 2006

Školská jedáleň zrekonštruovaná

Kon tro ló rov zo Štú ro va vy šet ro va teľ ob vi nil zo zne u ží -
va nia prá vo mo ci a úplat kár stva

Za mes tnan ci Da ňo vé ho úra du v Štú ro ve, kto rým v uto -
rok ku klá či pre hľa dá va li by ty, sú ob vi ne ní z trest ných či -
nov zne u ží va nia prá vo mo ci ve rej né ho či ni te ľa, pri jí ma nia
úplat ku a pod plá ca nia. Potvr dil to ho vor ca po li caj né ho
pre zí dia Mar tin Korch. Kor né lia F. (48), Edi ta D. (45),
Imrich T. (39) a Ar nold Cs. (41) pra cu jú na da ňo vom úra -
de ako kon tro ló ri, Má ria F. je správ ky ňa da ne. 

Kon tro ló ri uro bi li pod ľa po lí cie naj me nej šesť kon trol
tak, že za úpla tok schvá li li uplat ne nie ná ro ku na vrá te nie
da ne, ho ci ve de li, že je to ne o práv ne né. Da ňo vý úrad tak
ne o práv ne ne vrá til DPH za tak mer 13 mi li ó nov Sk!

Po li caj ti pri pre hli ad kach zais ti li vi ac ako 1,5 mi li ó na
Sk. Pod net na po lí ciu dal Pro ti ko rup čný od bor da ňo vé ho

ústre dia, kde po doz ri vých úrad ní kov už dlh šie sle do va li.
Na Da ňo vom úra de v Štú ro ve vte dy ako by ni kto nič ne -
ve del o vte daj šom in ci den te. Ko le go via sa bá li ho vo riť o
zadr ža ných úrad ní koch. „Ne mô žem vám nič po ve dať, po -
ve da la zá stup ky ňa ri a di teľ ky da ňo vé ho úra du Mo ni ka Ve -
čer ko vá. 

Jed ným zo zadr ža ných je aj muž, kto rý je v mes te zná -
my tým, že sa pre vá ža na dra hých au tách a čas to ich strie -
da, ho ci ofi ci ál ne ne za rá ba ani 15-ti síc Sk. Vraj vy strie dal
vi ac mo de lov „ba vo rá kov” a vlast ní aj fer ra ri v hod no te
údaj ne až 14 mi li ó nov Sk, pri čom vlast ní eš te ďal šie dve
béem véč ka. Aj pred je ho do mom v Štú ro ve stá lo za par ko -
va né bor do vé te rén ne BMW ra du X3.

(No vý čas, 14.9.2006)

Daňových úradníkov zadržali policajti!
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Tým to mys tic kým náz vom sa usku toč ni la v mest skom mú -
zeu ver ni sáž vý sta vy Flo ri a na Fo er ste ra z Ne mec ka. Krás ne, sl -
neč né po po lud nie dňa 21. sep tem bra sem pri lá ka lo mno ho
ob di vo va te ľov vý tvar né ho ume nia. Šies ty stráž ca mos tu Má rie
Va lé rie pred stú pil svo jou štvor me sač nou tvor bou. Pri tvor be
svo jich kre si el a ma li eb ume lec pou ží va zvlášt nu tech ni ku, po -
mo cou kto rej ši kov ne spá ja in ži ni er sky drob no hľad s ex pre sív -
nym vi de ním sve ta a mi mo ri ad nou plas tic ko sťou fa ri eb. Vý sta -
va sa skla dá z dvoch pre po je ných čas tí. Väč šia časť ob sa hu je
kres by a maľ by zho to ve né na zá kla de pria mych po zo ro va ní
mos ta. Tie to kres by zho to ve né vo voľ nej prí ro de pred sta vu jú
štruk tú ru a ryt mus ma li eb pos kla da ných z po čet ných men ších
čas tí v ate li é ri. Men šiu časť tvo ria ski ce spá ja jú ce mos ty, stret -
nu tia po čas pre cho dov, vlast né skú se nos ti a spo mi en ky. Vý -
sta va je otvo re ná do 13. ok tób ra.

-jj-

„CUM DEO PRO PAT RIA ET LI BER TA TE”

Ámí tá sok és át ke lé sek

Skla ma nia a pre mos te nia

Ez a sej tel mes cím ad ta meg a mot tó ját a né met Florian
Foerster rend ha gyó tár la tá nak, amely szep tem ber 21-én nyílt
meg a vá ro si mú ze um ban. Ez a ra gyo gó, nap fé nyes dél után a
kép ző mű vé szet szá mos sze rel me sét csa lo gat ta a Vám ház köz 2
alá. Nem ke vés bé Florian sze mé lyes va rá zsa volt az, ami vel sok
szim pa ti zánst és ba rá tot szer zett ma gá nak. A Má ria Va lé ria híd
ha to dik híd őre négy hó na pos itt tar tóz ko dá sa ter mé sét mu tat ja
be a kö zön ség nek. Raj zai és fest mé nyei kü lön le ges tech ni ká val
ké szül tek, mely nek se gít sé gé vel ügye sen öt vö zi a mér nö ki, né -

met(es) pre ci zi tást az exp res  szív lá tás mód dal és a szí nek plasz ti -
kus ka val kád já val. A ki ál lí tás két egy más ba fo nó dott rész ből áll.
A 2006 jú ni u sa és szep tem be re kö zöt ti köz vet len híd meg fi gye -
lé sek alap ján ké szült raj zok és fest mé nyek al kot ják a ki ál lí tás ge -
rin cét. Ezek ből a sza bad ban al ko tott raj zok ból áll ös  sze a mű te -
rem ben ké szült fest mé nyek szer ke ze te és rit mu sa. A to váb bi
részt váz la tok al kot ják, me lye ket a hi da kat, a raj tuk tör té nő át -
ke lé se ket, ta lál ko zá so kat, sa ját ta pasz ta la to kat és em lé ke ket
kap csol nak ös  sze. A ki ál lí tás ok tó ber 13-ig te kint he tő meg.

II. Rá kó czi Fe renc 1703-ban bon tot ta ki a sza bad ság harc zász -
ló it, ame lye ken a cím ben idé zett mon da tot lo bog tat ta a szél. Az
„Is ten nel a ha zá ért és sza bad sá gért” hit val lá sa sok fé nyes győ ze -
lem re se gí tet te Rá kó czi ku ru ca it. 1704 no vem be ré ben Bot  tyán
Já nos Muzslán tá bo ro zott, ahon nan kön  nyen szem mel tart hat ta
Esz ter go mot. A kö vet ke ző év feb ru ár já ban Bot  tyán ge ne rá lis
egye sí tet te csa pa ta it gróf Es ter házy An tal se re gé vel, hogy együt -
tes erő vel tá mad ják meg a Vi zi vá rost, de ha di vál lal ko zá suk ku -
darc ba ful ladt. Már ci us ha vá ban gróf Ber csé nyi Mik lós Karvánál
ütött tá bort, s lo vas sá gát is a pár ká nyi ol dal ra ve zé nyel te. Ek kor -
ra a vár me gye Du nán in ne ni ré sze már tel jes egé szé ben a ku ru -
cok ke zén volt. Bénynél Zsámboky ez re de, Kéméndnél Ilosvay
ka pi tány csa pa ta tá bo ro zott. Rá kó czi a Du na völ gyén egé szen a
Ga ra mig nyo mult. Jú li us 13-án a bényi sán cok nál tá bo ro zott.
Ek kor tar tott ha di ta ná csot Kéméndnél Ber csé nyi vel a to váb bi
had mű ve le tek dol gá ban. Bot  tyán fel ada ta a du nai át ke lő vé del -
me volt Karvánál. Au gusz tus ban már Kár olyi Sán dor ha da is a
vár me gye te rü le tén tar tóz ko dott. Mi vel a csá szá ri ak kal foly ta tott
bé ke tár gya lás ok ered mény te le nül vég ződ tek, Rá kó czi Esz ter gom
vis  sza vé tel ét tűz te ki cé lul. Az ost rom hoz szük sé ges ágyú kat és
mo zsa ra kat Ér sek új vár pi a cán gyűj töt te ös  sze és 1706. au gusz tus
2-án in dult Esz ter gom ost ro má ra, mely nek fa la i nál 12 000 fő nyi
lo vas és gya lo gos vá ra ko zott. Ne gye di kén Pár kány hoz ér ke zett és
pa ran csot adott gróf Forgách Si mon nak, hogy ha dá val kel jen át
a Du nán és tart sa az ös  sze köt te tést Es ter házy val. A fe je de lem a
Ga ram tor ko la tá nál ütöt te fel sát rát. Au gusz tus ha to di ka éj je lén
kezd ték meg a sán co lást a fe je de lem je len lét ében, és ki len ce di ké -
re fe jez ték be azt a du nai híd dal együtt. A túl par ton Gyürky Pál
tá bor nok vár ta a tá ma dás ra szó lí tó pa ran csot. A hely szín is me re -
te és a ko ra be li fel jegy zé sek alap ján meg ál la pít hat juk, hogy a Ga -
ram ab ban az idő ben Kőhidgyarmat alatt már el ága zott és mint -
egy 4-5 ágon tor kol lott a Du ná ba. Ér de kes sé ge a do log nak, hogy
egy bi zo nyos he lyet a mai na pig is Garamtoroknak hív nak ott,
ahon nan már sík vi dék tá rul elénk egé szen Esz ter go mig. Nagy

va ló szí nű ség gel meg ál la pít ha tó, hogy a Nagy sá gos Fe je de lem sát -
ra a Kőhidgyarmatról Nánára ve ze tő or szág út tól jobb ra eső ré -
szen, még pe dig a „Te rem te te je” el ne ve zé sű dom bon ál lott, me -
lyet a ha gyo mány sze rint Rá kó czi vi té zei hord tak ös  sze sü ve ge ik -
ben 300 éve. Au gusz tus 9-én kez dő dött Esz ter gom bom bá zá sa a
Du nán át, ami re az ágyúk tö ké let len sé ge mi att en nek előt te nem -
igen volt pél da. Ádáz küz de lem kez dő dött, ro ham ro ha mot kö -
ve tett, míg nem Kuckländer fel ad ni kény sze rült a vá rat. Szep tem -
ber 13-án alá ír ták a ka pi tu lá ci ót és 17-én Esz ter gom vá rát el -
hagy ták a la ban cok. Rá kó czi a Bakócz ká pol ná ban há la adó is ten -
tisz te le tet tar ta tott, így ün ne pel ve meg a di cső győ zel met. Jó zan -
sá gát bi zo nyít ja, hogy a vár vé del mé re azon nal meg tet te a kel lő
in téz ke dé se ket, Es ter házyt pe dig két ez red lo vas ság gal Pár kány
kör nyé kén hagy ta, hogy biz to sít va le gyen a vár éle lem mel va ló
el lá tá sa. Ő ma ga szep tem ber 20-án hagy ta el a vá rat, s a Du nán
át kel ve Zseliz fe lé si e tett, hogy Ber csé nyi vel egye sül ve foly tas sa a
had já ra tot.

A ke rek 300 éve tör tént ese mé nye ket egy gyö nyö rű ku ruc
ének is meg őriz te az utó kor nak:

Sebes víz a Garam, siet a Dunába,
Kurucok tábora éppen ott megszálla.
Rákóczi tábort üt a Garam-torokban,
Perzsia-szőnyegen pihen szép sátorban.
Perzsia-szőnyegen, fényes tigris-bőrön...
Sátor előtt állnak a palotások bővön.
Verik a rézdobot, fújják a trombitát,

A sok nyalka kuruc üli a paripát.
Rákóczi tábora torpan a síkságon:

Rákóczi sátora dombon áll magában.
Friss, kerek dombon áll tegnapi nap olta;
Nemcsak az sátor, a domb is csak azolta!
Jó kuruc vitézek csak tegnap dombolták.
A földjét kezekben süveggel hordották.

Juhász Gyula

Vernisáž výstavy
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Nyolc éve vé gez tük el az agy kont roll-tan fo lya mot és rend sze -
re sen hasz nál juk a meg ta nult tech ni kát az éle tünk ben fel me rü -
lő prob lé mák meg ol dá sá ra, ké pes sé ge ink fej lesz té sé re. Tud juk,
hogy men  nyit kö szön he tünk en nek a tan fo lyam nak. So kat gon -
dol kod tunk, hogy mi lett vol na, ha már gyer mek ko runk ban
meg aján dé koz tak vol na szü le ink ez zel a le he tő ség gel, esz köz -
tár ral, amit a tan fo lyam ad a ke zünk be. Gyer mek ként la zán
tud tunk vol na ké szül ni az órák ra, reg gel éb resz tő óra nél kül éb -
red ni, kön  nye dén meg je gyez ni kép le te ket, év szá mo kat, ver se -
ket. S ha eset leg bal eset ért tud tunk vér zést el ál lí ta ni, fáj dal mat
csil la pí ta ni és még so rol hat nánk a sok-sok esz közt, amit ez a
tan fo lyam nyújt an nak, aki el vég zi és gya ko rol ja eze ket a tech -

ni ká kat. Ezért dön töt tünk úgy, hogy ezt a tan fo lya mot az is ko -
la se gít sé gé vel meg szer vez zük Pár kány ban, és ha lesz ér dek lő -
dő, ak kor min den év ben szer ve zünk to váb bi tan fo lya mot is.
Idén, jú li us 5-6-án 10 gye rek rész vé te lé vel zaj lott a tan fo lyam,
ame lyen részt vet tek szü lők és né hány pe da gó gus is, akik na -
gyon él vez ték a sok já té kos esz köz be mu ta tá sát. A tan fo lya mot
Fe ke te Zsu zsan na (Zsazsa) tar tot ta, aki már 15 éve tart 7-14
éves ko rú gyer me kek szá má ra agy kont roll tan fo lya mot. A tan -
fo lyam vé gé re sok ap ró cso da tör tént és a gye re kek él mé nyek -
kel tel ve men tek ha za. Kö szön jük a se gít sé get min den ki nek, aki
hoz zá já rult ah hoz, hogy ezt meg va ló sít hat tuk. 

Szalai Oli vér és Adrianna

Szep tem ber 19-i tag gyű lé sén új el nö köt és el nök sé get vá lasz tott
az MKP he lyi szer ve ze te és ki je löl te azt a 17 sze mélyt, akik az MKP
szí ne i ben in dul nak a de cem be ri hely ha tó sá gi vá lasz tá so kon.

Gyetven Mik lós ed di gi el nök a tag gyű lés előtt le vél ben ér te sí tet -
te a tag sá got ar ról, hogy le mond el nö ki poszt já ról és párt tag sá gá ról
is. Le mon dá sa után Fe ke te Lász ló me gyei kép vi se lő lett a pár ká nyi
alap szer ve zet el nö ke. Tit kos sza va zás alap ján az ed di gi el nök sé gi ta -
gok (Szi ge ti Lász ló, Fe ke te Lász ló, Boócz Má ria, Himmler György,
Nagy Im re, Dá vid Mi hály) mel lé há rom új arc ke rült: Oravetz Fe -
renc, Far kas At ti la és Ka ra kán Gá bor. 

A tag sá gi ülés má sik fon tos fel ada ta a kép vi se lő je löl tek 17-es lis -
tá já nak ös  sze ál lí tá sa volt. A tag gyű lés ugyan csak tit kos sza va zás
alap ján a ti zen két je len leg is man dá tum mal ren del ke ző kép vi se lő
mel lett (Boócz Má ria, Belák Ádám, Himmler György, Oravetz Fe -
renc, Dá vid Mi hály, Kuklis Dé nes, Csepregi Zol tán, Burza Kál mán,
Szép Ru dolf, Bréda Lász ló, Ma gyar Ber ta lan és Palkovics Ist ván) öt
új sze mélyt – Dá vid Tün de, Far kas At ti la, Proszonits Lász ló, Tóth

Ti bor és Kor mos Lász ló – je lölt a de cem be ri meg mé ret te tést vál la -
ló csa pat ba. Szi ge ti Lász ló polgármesterjelöltségéről már ko ráb ban
ho zott dön tést a tag ság. 

Szi ge ti Lász ló úgy vél te, hogy az el nök cse re rossz kor jött, ami ből
az el len fél bi zo nyá ra po li ti kai tő két kí ván ko vá csol ni. Né ze te sze -
rint az el múlt vá lasz tá si idő szak ban a vá ros ve ze tés sok le he tő sé get
nem ak ná zott ki. El ső sor ban az új mun ka he lyek lé te sí té sé vel ma -
radt adós, a be ígért ipa ri park ügyé ben ugyan is gya kor la ti lag nem
tett sem mit. A vá lasz tó pol gár ok fe lé olyan po zi tív üze ne tet kell kül -
de ni, amely ből ki vi lág lik, hogy az ön kor mány za ti vá lasz tá so kon az
MKP si ker rel száll hat csa tá ba a pol gár mes te ri posz tért, és meg újul -
va lát hoz zá az ön kor mány za ti fel ada tok meg ol dá sá hoz. Né ze te
sze rint szük sé ges a vér fris sí tés, a fi a ta lí tás. A 17 ta gú pár ká nyi kép -
vi se lő tes tü let ben az MKP-nak je len leg 15 man dá tu ma van. Most
már csak az a kér dés, hogy az MKP tud ja-e hoz ni a négy év előt ti
ered ményt?

Oravetz Fe renc

4. sep tem bra zno vu za znel zvo nec aj na Zá klad nej ume lec -
kej ško le Fe ren ca Lis zta. Hos tí, ro di čov a ži a kov po zdra vi la
Ka ta rí na Pap po vá, ri a di teľ ka ško ly, kto rá ná sled ne lí či la
osob nosť vý znam né ho kom po ni stu a kla vír ne ho umel ca F.
Lis zta, z prí le ži to sti 120. vý ro čia je ho úmr tia. V rám ci za há -
je nia škol ské ho ro ka sa usku toč ni la aj vý sta va z tvor by let né -
ho ume lec ké ho tá bo ra. Šte fan Ger stner oce nil vý znam tá bo -
ra. Ume lec vy slo vil svo ju ra dosť, že po vý sta ve prác ab sol ven -
tov vý tvar né ho od bo ru v jú ni t.r. v mies tnej ga lé rii mô že byt
„krst ným ot com” ďal šej vý sta vy. Na sl neč nom bre hu Ba la to -
nu sa tá bo ra zú čast ni lo 15 ži a kov ZŠ a 43 uči te ľov. Účast ní -

ci ni e len ob di vo va li krá su prí ro dy, ale vzni kli tu aj tr vác ne a
úprim né pria teľ stvá. Hlav ným ci e ľom tá bo ra bo lo hra vým
spô so bom ale dô klad ne si osvo jiť od bor né ve do mos ti. Účast -
ní ci sa hlb šie zo zná mi li s for ti eľ mi ak va re lu, a na hli ad li do
rôz nych tech ník gra fi ky. Pod ľa sve dec tva vy sta ve ných prác sa
mla dí umel ci úspeš ne vy rov ná va li s úlo hou. Šte fan Ger stner
si mys lí, že opla tí sa za o be rať s mla dý mi za čí na jú ci mi ta len -
ta mi, pre to že mo der ná spo lo čnosť ne po tre bu je len ma na žé -
rov s bie ly mi go li er mi, ale aj hu mán ne za mýš ľa jú cich umel -
cov. 

-O- (Pre klad: GP)

Szep tem ber 4-én a Liszt Fe renc Mű vé sze ti Alap is ko lá ban is
be csen get tek. Az ün ne pé lyes tan év nyi tón a ven dé ge ket, a szü -
lő ket és a di ák se re get Papp Ka ta lin, az is ko la igaz ga tó nő je üd -
vö zöl te, majd a ze ne szer ző és zon go ra mű vész Liszt Fe renc sze -
mé lyi sé gét mél tat ta, ha lá lá nak 120. év for du ló já ra em lé kez ve.
Eb ből az al ka lom ból ke rült sor az is ko la fa lán el he lye zett Liszt
Fe renc em lék táb la meg ko szo rú zá sá ra. A tan év nyi tás kor ke rült
sor a nyá ri al ko tó tá bor ban szü le tett mű vek ki ál lí tá sá ra.
Gerstner Ist ván mél tat ta a nyá ri tá bor je len tő sé gét. A fes tő mű -
vész ab bé li örö mé nek adott han got, hogy az is ko la vég zős kép -
ző mű vé sze i nek mun ká i ból ren de zett ki ál lí tás után – amely re
idén jú ni us ban a ga lé ri á ban ke rült sor – egy újabb kép ző mű vé -
sze ti tár lat meg nyi tá sá nál bá bás kod hat. 

A nap sü töt te Ba la ton part ján szer ve zett jól si ke rült nyá ri al -

ko tó tá bor ban az alap is ko lát 15 di ák és 43 ta nár kép vi sel te. A
részt ve vő di á kok nem csak a va rázs la tos táj szép sé ge i vel is mer -
ked het tek meg, de tar tós ba rát sá gok, őszin te em be ri kap cso la -
tok is szö vőd tek. Az al ko tó tá bor fő cél ja azon ban a szak mai tu -
dás já té kos, ugyan ak kor ala pos el sa já tí tá sa volt. Ala po sab ban
meg is me rik az ak va rell for té lya it, be te kin tést nyer nek a gra fi -
kus tech ni kák vi lá gá ba, ös  sze vet he tik el mé le ti is me re te i ket és
nem utol só sor ban újat al kot hat nak. A ki ál lí tott al ko tá sok ta nú -
sá ga sze rint az alap is ko la mű vész pa lán tái igye kez tek meg bir -
kóz ni a nem kön  nyű fel adat tal. Gerstner Ist ván úgy vé li, hogy
ér de mes oda fi gyel ni a ki bon ta ko zó mű vész te het sé gek re, mert a
mo dern tár sa dal mak ban nem csu pán fe hér gal lé ros me ne dzse re -
ket, ha nem hu ma nis ta ér ző mű vé sze ket is kell ne vel ni.

-O-

Tisztújítás, jelöltállítás az MKP-ban

Príležitosť pre mladých talentov

Agykontroll az Ady Endre Alapiskolában

Esély a te het sé gek nek



2006. szeptember 17Párkány és Vidéke Štúrovo a okolie

2006. október 8. (vasárnap) 18°° 
SZEVASZ Színház

Egressy Zoltán: Sóska sültkrumplival
vígjáték három felvonásban

2006. október 13-14.
JARMOK ŠIMONA JÚDU

SIMON JÚDA-NAPI VÁSÁR
Hudobno – zábavné programy

Miesto/Helyszín: Pešia zóna – Sétálóutca

2006 október 28. (szombat) 17.00
TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT...

Országos népdal és népzenei verseny – elődöntő

LILIUM AURUM KÖNYVNAPOK
2006. nov. 9. – könyvbemutató

nov. 10. – díjátadás
nov. 11. – közgyűlés

2006. november 12. (vasárnap) 18°°
JÁNOS VITÉZ

Kacsóh Pongrácz daljátéka két részben 
Főszerepben: Bognár Rita, Drucker Péter 

és Tihanyi Tóth Csaba

2006. november 18. (szombat)
ORSZÁGOS HUMORFESZTIVÁL 

DÖNTŐ

2006. november 25. (szombat)
OPERETT-MUSICAL GÁLA

Fiatal sztárok előadásában

2006. december 15. (péntek)
GHYMES

karácsonyi koncert

6. – Štú ro vo – No vé Zám ky 1:0 (0:0) – v za ha jo va com ko le III.
fut ba lo vej li gy, sku pi na Zá pad.

11. – III. Vín ny fes ti val Re gu lus v Ostri ho me, na kto rom sa pre -
zen to va li aj vi ná ri zo Štú ro va, Muž le, Obi du, Ka me ni ce
nad Hro nom, Bá to ro vých Ko síh a Svo dí na.

– Ve čer blu e su na Pe šej zó ne. Účin ko va li sku pi ny: Ju raj Tur tev
and Fri ends, Joh nie and Ba stard Band a Ses si on Free Jam.

13. -To poľ ča ny – Štú ro vo 3:0 (1:0) – maj strov ský fut ba lo vý zá -
pas.

16. – V mest skej ga lé rii bo la otvo re ná vý sta va zo sta ve ná z prác
čle nov Spol ku vý tvar ných a pri e my sel ných umel cov – Bu -
da pest-Kő bá nya.

19. – Ukáž ko vé bo xer ské a kick bo xer ské zá pa sy na par ko vis ku
v prí sta ve. Účin ko va la ta neč ná sku pi na Ex trem.

20. – Štú ro vo – Led nic ké Rov ne 0:1 (0:1) – maj strov ský fut ba -
lo vý zá pas. 

– Ob rov ská búr ka zne mož ni la vy stú pe nie di va del né ho sú bo ru
Pár ká nyi Szín kör na XV. Fes ti va le za hra nič ných ama tér -
skych di va del ných sú bo rov v ma ďar skom Zsám bé ku.

25. – Po lí cia pri ra zii naš la v cho tá ri med zi Bru ta mi a Bí ňou asi
500 met ro vý úsek di vo ko ra stú ce ho ko no pe. Asi 365 kg di -
vo ké ho ko no pe spá li li.

– V CVČ bo la otvo re ná vý sta va ovo cia a ze le ni ny. Na po du ja tí,
kto ré or ga ni zo val okres ný zväz zá hrad ká rov hlav né oce ne -
nia ob drža li: Ju raj Szun di (Muž la) a Lás zló Du nai (Ostri -
hom).

– Dob ro čin ný ve či e rok v MsKS „Pre pod po ru ško ly de tí z Mol -
dav ska”.

26. -52-roč ný ne za mes tna ný v Sal ke no žom za vraž dil svo ju 42-
roč nú man žel ku.

27. – My ja va – Štú ro vo 2:1 (0:0) – maj strov ský fut ba lo vý zá -
pas.

29. – Štú ro vo – Bá nov ce nad Beb ra vou 4:1 (3:0) – maj strov ský
fut ba lo vý zá pas. 

(p.j.) 

6. – Štúrovo – Nové Zámky 1:0 (0:0) – a III. Lab da rú gó li ga
nyu ga ti cso port já nak nyi tó for du ló já ban. 

11. – III. Regulus Bor fesz ti vál Esz ter gom ban, me lyen kép vi sel -
tet ték ma gu kat Pár kány, Muzsla, Ebed, Garamkövesd,
Bátorkeszi és Szőgyén bo rá szai is.

– Blu es est a sé tá ló ut cán. Fel lé pők: Juraj Turtev and Friends,
Johnie and Bastard Band és a Session Free Jam ze ne kar ok.

13. -Topoľčany – Štúrovo 3:0 (1:0) – baj no ki lab da rú gó mér -
kő zés.

16. – A vá ro si ga lé ri á ban meg nyílt a Kő bá nyai Kép ző- és Ipar -
mű vé szek Egye sü le te (KKIE) tag ja i nak mun ká i ból ös  sze ál lí -
tott ki ál lí tás.

19. – Box és kick-box be mu ta tó a ki kö tői par ko ló ban. Fel lé pett
az Ext rém tánc együt tes.

20. – Štúrovo – Lednické Rovne 0:1 (0:1) – baj no ki lab da rú gó
mér kő zés.

– Ha tal mas vi har hi ú sí tot ta meg a Pár ká nyi Szín kör elő adá sát
Zsámbékon, a Ha tá ron tú li ama tőr szín ját szók XV. fesz ti -
vál ján. A „Pad lás” elő adá sa rom temp lom ban zaj lott vol na. 

25. – A rend őr ség egy raz zia so rán 500 m-es sza ka szon nőtt
vad ken dert ta lált a Bart és Bény köz ti ha tár ban. A 365 kg
vad ken dert el éget ték.

– Kiskertészek ter mé ke i ből nyílt ki ál lí tás a sza bad idő köz pont -
ban. A kiskertészek já rá si szö vet sé gé nek szer ve zé sé ben zaj -
ló ki ál lí tás két fő dí ját Szun di György (Muzsla) és Du nai
Lász ló (Esz ter gom) nyer ték.

– Jó té kony sá gi est a „Csán gó Ma gyar Gyer me kek Is ko lá já ért”
a VMK nagy ter mé ben.

26. – Ipolyszalkán egy 52 éves mun ka nél kü li fér fi több kés szú -
rás sal meg öl te 42 éves fe le sé gét.

27. – Myjava – Štúrovo 2:0 (0:0) – baj no ki lab da rú gó mér kő -
zés.

29. – Štúrovo – Bánovce nad Bebravou 4:1 (3:0) – baj no ki lab -
da rú gó mér kő zés. 

(p.j.) 

Stalo sa v auguste Augusztusban történt

PROGRAMOK A KULTÚRHÁZBANPROGRAMOK A KULTÚRHÁZBAN

PROGRAMY V KULTÚRNOM DOMEPROGRAMY V KULTÚRNOM DOME
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PREMIÉRA MESIACA
LET ČÍSLO 93 (Veľká Británia/USA/Francúzsko 2006)
Réžia: Paul Greengrass, hrajú: Christian Clemenson, Trish Gates,

Polly Adams
Takmer päť rokov hľadali filmári odvahu vysporiadať sa s tragickými

udalosťami z 11. septembra 2001. Tvorcovia tejto snímky na čele s brit-
ským režisérom Paulom Greengrassom ju našli a vyrukovali s nie cel-
kom typicky holywoodským spracovaním danej témy. Film rozpráva
príbeh jedného zo štyroch lietadiel unesených v USA pamätného sep-
tembrového rána. Režisér takmer dokumentárne zrekonštruoval sled
udalostí, ktoré sa v tomto lietadle odohrali s dôrazom na konanie cestu-
júcich, ktorí sa vzbúrili a zabránili únoscom v dosiahnutí cieľa. Aj keď
všetci v podstate vieme, ako film dopadne, nebudeme pripravení ani o
značnú dávku napätia a prekvapenia. Je to výpoveď o skutočnom svete
bez klasických filmových hrdinov, vyumelkovaných situácií pridaných
pre efekt, bez amerického pátosu a zaužívaných klišé.

Animovaný svet na štyroch kolesách
AUTÁ (USA 2006)
Réžia: John Lasseter, Joe Ranft 
Po takých animovaných trhákoch, akými boli Hľadá sa Nemo, či

Rodina Úžasných, nám výrobca hitov PIXAR ponúka ďalšiu lákavú
novinku, tentoraz zo sveta plechových karosérií, motorov a automobi-
lových pretekov. Hrdinovia tohto príbehu chodia netypicky „nasávať”
výhradne na benzínovú pumpu a pred futbalom dávajú prednosť prete-
kom o Zlatý piest. Miesto srdca majú síce karburátor, ale to nezname-
ná, že nie sú rovnako citliví a zraniteľní ako my. Pixarovské autíčka
pôsobia mnohokrát živšie ako ktorýkoľvek „skutočný” akčný hrdina. A
túžia tak ako my po priateľstve a porozumení, ktoré sú aj vo svete moto-
rov cennejšie ako víťazstvo a sláva.

Láska v pasci času 
DOM PRI JAZERE (USA 2006)
Réžia: Alejandro Agresti, hrajú: Keanu Reeves, Sandra Bullock 
Dvanásť rokov po Nebezpečnej rýchlosti sa populárna dvojica Keanu

Reeves a Sandra Bullock znovu stretávajú na filmovom plátne, tentoraz
v romantickom príbehu s atraktívnou, trochu tajomnou zápletkou.

Hrdinovia filmu, melancholická doktorka Kate a osamelý architekt
Alex, sa zoznámia prostredníctvom dopisov, ktoré záhadným spôsobom
cestujú v čase. Obaja sedia v tej istej kaviarni, prechádzajú sa rovnaký-
mi ulicami, bývajú v tom istom dome pri jazere, ale každý sám v inom
roku. Mágia tohto netypického ľúbostného príbehu nás vedie k zamy-
sleniu, že je snáď niekedy užitočné pustiť racionalitu k vode a stále toľko
nad všetkým nepremýšľať . . . hlavne, keď ide o lásku a city.

Zábava pre celú rodinu 
KLIK (USA 2006)
Réžia: Frank Coraci, hrajú: Adam Sandler, Kate Beckinsale 
Populárny filmový komik Adam Sandler (Kurz sebaovládania, 50x a

stále po prvý raz) sa nám vo svojej najnovšej úlohe predstaví ako zúfa-
lo nestíhajúci architekt Michael, ktorý získa od tajomného podivína uni-
verzálny diaľkový ovládač. Ten mu umožní zaobchádzať so svojím živo-
tom tak, ako s filmom na DVD – podľa potreby kliknutím zapauzovať
prípadne preskakovať jeho nudnejšie časti alebo keď treba, opäť sa vrá-
tiť k tým zaujímavejším a zábavnejším životným okamihom. Prchký
hrdina sa takýmto nevšedným spôsobom snaží zosúladiť svoj nabitý
pracovný i osobný život, čo sa nezaobíde bez množstva originálnych
humorných situácií. Ovládanie ovládača sa však postupne mení na
ovládanie samotného Michaela . . . . 

Skrotenie siedmych nezbedníkov 
KÚZELNÁ OPATROVATEĽKA (Veľká Británia/USA 2005)
Réžia: Kirk Jones, hrajú: Emma Thompson, Colin Firth 
Čerstvý vdovec pán Brown príliš neoplývajúci rodičovskými spôsobi-

losťami sa ocitne sám so svojimi siedmimi nadpriemerne živými rato-
lesťami po tom, ako ich narýchlo opustí posledná, v poradí už sedem-
násta opatrovateľka. Túto ozaj zúfalú situáciu vyrieši až malý zázrak v
podobe svojráznej opatrovateľky Nanny McPhee, ktorá pomocou čarov
uštedrí neposlušným deťúrencom pár výchovných lekcií. Pod ich vply-
vom sa neskrotiteľní nezbedníci začínajú postupne meniť na anjelikov.
Priamočiary a zrozumiteľný, komediálne ladený filmový príbeh pobaví
malých i veľkých. 

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

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

D a n u b i u sD a n u b i u s
Október 2006 Október

K i n o  –  M o z i

Do 11. októbra bude kino z technických príčin zatvorené!
A mozi október 11-ig műszaki okok miatt zárva lesz!

12.-13. Hory majú oči (Aaron Stanford, Kathlen Quinlan)
14.-15. Autá (detské predstavenie) od 18.00 hod!
17.-18. Let č. 93 – United 93 (J.J. Johnson, Gary Commock, Polly Adams)
19.-20. Silent Hill (Radha Mitchel, Sean Bean)
21.-22. Dom pri jazere (Keannu Reeves, Sandra Bullock)
24.-25. Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda
26.-27. Klick (Adam Sandler, Kate Beckinsale, David Hasselhoff)
28.-29. Kúzelná opatrovateľka (detské predstavenie) – od 17.00 hod!

Zbohom Harry (Tim Dutton, Moanna Ferré) – od 19.00 hod!
31. Odvaha milovať (Mathilde Seigner, Michel Lebb)

Pripravujeme v novembri – Novemberi előzetes:
Let’s dance

World Trade Center
Miami Vice

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

Zmena programu vyhradená!!!
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Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk 

2006. szeptember 18-án, halálának első évfordulóján 

TOTH ISTVANRA

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. 

A gyászoló család

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden rokon -
nak, barátnak, volt munkatársnak, ismerősnek és
mindazoknak, akik 2006. szeptember 17-én elkí-
sérték utolsó útjára a kéméndi temetőbe a szere-

tett férjet, apát és nagyapát
BARTUSZ RAFAELT 

aki életének 61. évében tragikus hirtelenség-
gel hunyt el.

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves

rokonnak, ismerősnek és mindazoknak, akik

2006. szeptember 5-én elkísérték utolsó

útjára az öreg temetőbe 

LABIK IMRET

aki élete 101. évében elhunyt. 

A gyászoló család

By to vý pod nik, m.p., Li po vá 1, 943 01 Štú ro vo po nú ka na od pre daj
nad by toč ný ma je tok.

I. Pred met pre da ja
Pred me tom pre da ja je sta veb ná kon štruk cia bý va lé ho skla du pa lív na -

chá dza jú ce ho sa na parc. č. 896/1 na uli ci Ore cho vá pred obyt ným do -
mom 45-47 v Štú ro ve. Stav bu je mož né ob hli ad nuť na uve de nej ad re se.
Jed ná sa o prí stre šok o roz me roch 10x10x4 m. Ko vo vá kon štruk cia stav by
je po kry tá vl ni tým eter ni tom a do výš ky 1,5 m je obo sta va ná 30 cm hru -
bým teh lo vým mú rom. Stav bu mož no vy u žiť ako sklad, ga ráž a pod.

II. Spô sob pre da ja
Stav ba sa od pre dá va spô so bom naj vyš šej po nu ky. Zá u jem ca do ru čí do

síd la By to vé ho pod ni ku, m.p., Štú ro vo po nu ku kúp nej ce ny v uza vre tej
obál ke s ozna če ním: „SKLAD PA LÍV – PO NU KA. NE O TVÁ RAŤ:” 

Po nu ka mu sí ob sa ho vať:
1.) Me no, priez vis ko, prí pad ne ob chod né me no zá u jem cu
2.) Pres nú ad re su tr va lé ho po by tu, síd la, te lef. kon takt, e-mail.
3.) Po núk nu tú ce nu.

III. Ter mí ny
Obál ky s po núk nu tou ce nou je po treb né do ru čiť na se kre ta ri át By to vé -

ho pod ni ku, m.p., Štú ro vo do 16.10.2006 do 1000 hod., ke dy bu dú obál -
ky ko mi si o nál ne otvo re né. So zá u jem com, kto rý po núk ne naj vyš šiu ce nu

bu de spí sa ná v pri e be hu 42. týž dňa 2006 kúp no pre daj ná zmlu va. Stav bu
je nut né od strá niť do jed né ho me si a ca od pod pi su zmlu vy, v opač nom prí -
pa de je By to vý pod nik, m.p., Štú ro vo opráv ne ný od zmlu vy od stú piť a po -
núk nuť jej uza tvo re nie so zá u jem com, kto rý sa umies tnil na 2. mies te.

IV. Ostat né do jed na nia
Stav bu je nut né od strá niť úpl ne. Na mies te mô že ostať iba be tó no vá

pod la ha skla du. Ak sa nos ná kon štruk cia od de lí od pod la hy od re za ním,
mu sí sa to to pre viesť za rov no s pod la hou a prí pad né os tré hra ny je nut né
ob rú siť. Ak sa nos né stĺ py zo ze me vy ko pú, vznik nu té ja my je po treb né za -
sy pať až po úro veň te ré nu.

Zá u jem ca sa za vä zu je, že pred pod pi som kúp nej zmlu vy uhra dí na účet
B.P. po núk nu tú ce nu + 20 000,- Sk ako zá lo hu, z kto rej bu dú hra de né prí -
pad né ná kla dy na od voz sta veb né ho od pa du, po ki aľ by si zá u jem ca ne spl -
nil po vin nos ti, vy plý va jú ce zo zmlu vy. Ak odo vzdá sta ve nis ko v sú la de s
do jed na ni a mi, či ast ka sa mu vrá ti.

V. Kon tak ty 
Kon takt ná oso ba: Vec ser ka Er nest, By to vý pod nik, m.p. Li po vá l, 943

01 Štú ro vo,
Te le fón: 036/7565306, Fax: 036/7565302, Email: th@bpst.sk

V Štú ro ve, dňa 20.9.2006 
Ing. Ró bert Folk., ri a di teľ pod ni ku

Az Ipolymenti Kul tu rá lis és Tu risz ti kai Tár sa ság 2003 no vem ber vé gén
nyi tot ta meg TÁJ HÁ ZÁT Ipolyszalkán. 2004 jú ni us l-től egy na pos prog -
ra mo kat szer ve zünk osz tá lyok, cso por tok ré szé re egész év ben.

Kéz mű ves fog lal ko zá sok:
• sző nyeg szö vés, ko sár fo nás, ne me ze lés, hím zés, ku ko ri ca háncs mun -

kák – ba bák, vi rá gok, alá té tek, tás kák szal vé ta tar tók., üveg fes tés, mak ra -
mé kar kö tők, kö tél ve rés, já ték- és kép ké szí tés ter mé sze tes anya gok ból,
gyöngy fű zés, gyöngy fák, sókerámia, szal vé ta tech ni ka fá ra, üveg re, agyag -
edé nyek re, mé zes ka lács ké szí tés, drót ék sze rek, egy sze rű báb ké szí tés – go -
lyó ba bák, nyu szik, Mi ku lás, bo szor ka, fűz fa ko szo rú dí szí té se….
• elő de ink la kás kul tú rá já nak, éle té nek, szo ká sa i nak be mu ta tá sa 
• le pény-, ke nyér- vagy kug lóf sü tés a kin ti ke men cé ben
• gyer mek ját szó tér, ügyes sé gi ver se nyek ko ra be li já té kok kal
• ku ko ri ca pat tog ta tás, kol bász, sza lon na sü tés, nyár son va ló sü tés
• mat ra cos szál lás le he tő ség

A gye re kek él ve zik a dédszüleik éle tét, mun kás sá gát be mu ta tó egy na -
pos itt lé tet.

Fel nőt tek nek nép szo kás ok be mu ta tó ja, nép dal ének lés.

Irány ár: 130.- – 250.-Sk/sze mély ét ke zés től füg gő en. 
1 sze mély szá má ra: 130.-Sk kéz mű ves fog lal ko zá sok és a ház be mu ta tá sa 
+ ét ke zés: 
1 sze let le pény: 25.-Sk
1 sze let kug lóf: 15.-Sk
1 adag bog rács gu lyás (kol bász sü tés nyár son, takartos ká posz ta, té len

ko cso nya): 60.-Sk
üditő: 6.-Sk/dl 

Lovaskocsikázási le he tő ség az Ipoly men tén vagy a pin ce fa lu ban.

943 61 Szalka 435, Tel.: 0907-404576, 0905-945442
E-mail: dikacz@orangemail.sk

„Oly szomorú mindig csak egyedül
lenni, valakit mindenütt hiába keresni. 

Valakit várni, aki nem jön többé, 
valakit szeretni örökkön – örökké.”

Ponuka

A szalkai tájház programkínálata
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1. októbra 2006 otvárame novú predajňu
sádrokartónových systémov.

Dostupné ceny a výborná kvalita
Dodávka a montáž plastových okien 

ALUPLAST do 10 dní

Predaj murovacieho systému Thermomúr 
z polystyrénu, úspora nákladov na kúrení 

aj pri murovaní
Manysided B.S. s.r.o., Továrenská 2 , Štúrovo,

Tel: 0915/403807

Po ďa ko va nie
Or ga ni zá cia mus ku lár nych dys tro fi kov v SR vy slo vu je po ďa ko -

va nie všet kým, kto rí sa akým koľ vek spô so bom po di e ľa li na ce lo -
slo ven skom dni osve ty o so ci ál nych a zdra vo tných dô sled koch
pro gre sív ne ho ner vo sva lo vé ho ocho re nia (sva lo vá dys tro fia) pod
náz vom Deň be la sé ho mo tý ľa. Je ho sú ča sťou bo la aj ve rej ná zbi -
er ka. Jej vý ťa žok bu de pou ži tý na po moc pri kú pe ne vyh nut ných
kom pen zač ných po mô cok pre ľu dí so sva lo vou dys tro fi ou, kto ré
ne hra dí štát v pl nej výš ke ale bo ich ne hra dí vô bec. O po skyt nu tí
po mo ci roz ho du jú čle no via Vý kon né ho vý bo ru OMD v SR na zá -
kla de Šta tú tu po mo ci. Deň be la sé ho mo tý ľa sa usku toč nil 9. jú na
v 54-och mes tách Slo ven ska a po čas šie ste ho roč ní ka sa vyz bi e ra -
la re kor dná su ma 619.426 Sk. Zbi er ku or ga ni zo va li sa mot ní čle -
no via náš ho zdru že nia za po mo ci do bro voľ ní kov. Ďa ku je me všet -
kým dar com. O pou ži tí vyz bi e ra ných fi nan cií bu de me pra vi del ne
in for mo vať v na šom ča so pi se Ozve na a tiež aj na in ter ne to vej
strán ke www.omdvsr.sk.

Mgr. An drea Ma du no vá
pred sed níč ka OMD v SR

Felhívás
Az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság 

2006. október 20 – 22-én. megrendezi a
II. KÉZMŰVES HÉTVÉGÉT FELNŐTTEK RÉSZÉRE

valamint az 
I. CSALÁDOS KÉZMŰVES HÉTVÉGÉT

2006. november 17 – 19-én.

Részvételi díj: 1.200.-Sk / 9.000.-Ft.

A résztvevők hazai és magyarországi mesteremberektől megta-
nulhatják a legnépszerűbb kézműves mesterségeket: csuhéfeldolgo-
zás, nemezelés, makramé, gyöngyszövés, népi szövés, kötélverés,

kosárfonás, szalvétatechnika, üvegfestés és a kenyérsütés fortélyait.

A tábor a festői környezetű IPOLYSZALKAI TÁJHÁZBAN
valósul meg. 

Hazai és magyarországi érdeklődők jelentkezését várjuk. 

Részletes információk a következő címen és telefonszámon:
Dikácz Zsuzsanna, Szalka 435, 943 61 SALKA

e-mail: tajhaz.szalka@zoznam.sk
Tel: 036-758 5240 mobil: 0907/404576

Nyitvatartás:
Hétfő – Péntek: 9,00 – 18,00 (ebédszünet: 12,30-13,30)
Szombat: 9,00 – 13,00 

Otvorené: 
Po-Pi: 9,00 – 18,00 (obed. prestávka: 12,30 – 13,30)
So: 9,00 – 13,00

Ste chorý, unavený a nechcete čakať v dlhých radoch?

Je tu pre Vás Lekáreň FYTOMEDI 
s úplnou lekárenskou službou!

Štúrovo, Bocskaiho 3 (pri škrobárni)

Beteg és fáradt? Elege van a sorbanállásból?

A FYTOMEDI gyógyszertár a teljes
gyógyszerkínálattal várja Önt!

Párkány, Bocskai utca 3. (a keményítőgyár mellett)

• Lieky na recept a na
voľný predaj

• Zdravotnícke pomôcky
(aj na poukazy)

• Homeopatiká

• Fytoterapeutiká

• Liečivé rastliny

• Gyógyszerek vényre és

vény nélkül

• Gyógyászati eszközök

(orvosi utalványra is)

• Fytoterápiás (növényi
alapú) készítmények
• Homeopatikumok
• Gyógynövények

P
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Min den szer dán és pén te ken 10.00-13.00, 14.00-17.00.
Vö rös mar ty u. 4 (csen gő a hát só be já rat nál)

Tel: 7510951, 0907/263350

PO ČÍ TAČO VÉ KUR ZY
Ak sa chce te nau čiť pra co vať v pro gra moch Word, Ex cel,
Power Po int, Ou tlo ok, ale bo sa v nich zdo ko na liť, ale bo
po tre bu je te po moc s prí pra vou na tes ty EC DL, za vo laj te

v pra cov ných dňoch med zi 8.00 a 16.00 
na 0904 990 383 – Ing. Má ria Szvi ty e lo vá

Kanadai illetőségű társaság megkezdi tevékeny-
ségét a magyarországi piacon. Magas jövedelem.

Hívja a 0905/228000 (szlovákul) vagy a
0905/657964 (magyarul) telefonszámokat.

Magyar nyelvismeret előny.

AKCIÓ!
RAPALA – 50%

TWIS TER
Hlav ná 50, Štú ro vo, 
Fő ut ca 50, Pár ká ny

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

– 3 a 6-ko mo ro vé pro fi ly – za rov na kú ce nu!

– pa ra pe ty – von kaj šie, vnú tor né

– si eť ky pro ti hmy zu, zhr no va cie dve re

– ce no vá po nu ka, za me ri a va nie, do dáv ka a od voz sta rých

oki en zdar ma

NO VIN KA! 4-ko mo ro vé pro fi ly s 10% zľa vou

– há rom– és hat ka mrás mű a ny ag ny í lás zá rók – egy a zon áron!

– kül ső és bel ső ablak pár ká ny ok

– szú ny o ghá lók, har mo ni kaaj tók

– ára ján lat, be mé rés, szál lí tás in gy en!

UJ! 4-ka mrás pro fi lok 10% áren ged mén ny el

Szé che ny i ho 10, Štú ro vo
Tel: 7511-058, 0905/664198

Otvo re né: Po-Pia: 900 – 1200 1300 – 1700

DU NA PLAST
PLAS TO VÉ OK NÁ A DVE RE

Vár ja Önt az újon nan me gny ílt AVON-cen trum!
Ahol aján dék + in gy e nes ta nác sa dás + ny e re mé ny já ték vár Ön re! 

TTAA  XXII

Q U  I C K

NON STOP

00990088   775599   116666

Sze mé lys zál lí tás mi kro buss zal 
is – 8 fő ig

Rep te rek ak ci ós áron! 
Le tis ká za ak ci o vé ce ny!

Srdečne Vás pozývame do novej predajne 
ANGLICKÉHO SECOND HAND-u na HLAVNEJ č. 53 

(vo dvore vedľa optiky).

Čaká na Vás príjemná obsluha, široký výber dámskeho,
pánskeho, detského oblečenia a doplnkov (značky: NEXT,

GAP, REPLAY, DOLCE GABANA ...).

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Otváracie hodiny: Po – Pi: 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00
So: 9.00 – 12.00

Szerettel várjuk Önöket
ANGOL SECOND HAND üzletünkbe a FŐ UTCA 53 

szám alatt (az optika melletti udvarban).

Kellemes kiszolgálás mellett nagy választékban kínálunk
férfi, női, gyermek ruhákat és kiegészítőket (NEXT, GAP,

REPLAY, DOLCE GABANA és további márkák).

Nézzen be hozzánk!

Nyitvatartás: Hé – Pé: 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00
Szo: 9.00 – 12.00
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KS RE A LI TY
Má te už kde bý vať? Po sta rá me sa o Vás!
KS RE A LI TY, re a lit ná kan ce lá ria, Ná nan ská č. 22, Štú ro vo

Tel: 036 753 4180, 0905 388 663

To váb bi kí ná la tunk a www.ksre a li ty.sk hon la pon

Garzonka s kuchynskou linkou /Štúrovo/ 580 000.- Sk
Dvojizbový byt po kompletnej rekonštrukcii /Želiezovce/ 440 000.- Sk

Veľký trojizbový byt čiastočne prerobený s garážou /Sikenička/ 490 000.- Sk
Trojizbový, úplne prerobený byt /Štúrovo/, cena dohodou.

Trojizbový, prerobený byt /Štúrovo/ 1.100 000.- Sk
Neprerobený veľký trojizbový byt /Štúrovo/ 1.150 000.- Sk

RD z tehly, dvojizbový /Pavlová/ 135 000.- Sk
RD z hliny, s veľkým pozemkom /Ľubá/ 119 000.- Sk

RD z tehly s veľkým pozemkom /Nové Zámky/ 3.150 000.- Sk
RD z hliny, 2 izby, kúpeľňa, /Obid/ 460 000.- Sk

RD z hliny, 3 izby, bez kúpeľne, /Malé Kosihy/ 250 000.- Sk
RD z tehly, 3 izby, kúpeľňa, veľká záhrada, /Búč/ 528 000.- Sk

RD z tehly, 2 izby /Kamenica nad Hronom/ 500 000.- Sk
RD z tehly, 4 izby, kúpeľňa, veľká záhrada, /Tekovské Lužany/ 500 000.- Sk

2 RD v Gbelciach za 995 000.- Sk
RD z tehly, 3 izby, kúpeľňa, letná kuchyňa, garáž, /Štúrovo/ cena dohodou.

RD z tehly, 5 izieb, s garážou /Štúrovo/ 2.600 000.- Sk
RD z tehly, s veľkou záhradou, z 5 izieb, atď. /Salka/ 1.260 000.- Sk

Dvojgeneračný RD z 9 izieb, 2 kuchyne, 3 kúpeľne, 2 garáže, atď. /Štúrovo/, 4.900 000.- Sk

Chata /Kamenica nad Hronom/ 495 000.- Sk
Chata /Nána – Hegyfarok/ 670 000.- Sk

Chata /Tokod – Nagyölved/ 4.500 000.- Ft

Stavebny pozemok 771 m2 /Pavlová/ 70 000.- Sk
Stavebny pozemok 1000 m2 /Gbelce/ 130 000.- Sk

Do prenájmu garzonka so zariadením /Štúrovo/ 5000.- Sk/mes.
Trojizbový byt do prenájmu so zariadením /Štúrovo/ 9000.- Sk

Do prenájmu zabehnuté presso, cena dohodou.

Z na šej po nu ky:

PREDÁME:

ubytovňu
(slobodáreň)
v Štúrove

Osempodlažná budova so zastavanou plochou 504 m2, 
vlastné parkovisko, celková plocha pozemku 2 512 m2. 
Cena dohodou.

Kontakt: 
Ing. Tibor Hammersmidt, Smurfit Kappa Štúrovo, a. s. 
tel. 0905 413 275

NAD ŠTAN DAR DNÉ
PLAS TO VÉ A DRE VE NÉ EU RO OK NÁ

• Elcserélem 1 és 2 szobás lakásaimat nagyobbra. Elmaradással rendel-
kezők hívását várom! 0905/199 795, 0915/ 238 666.
• Predám detský kočík – Deltim. Cena: 3.900 Sk. Tel.:0905/127896.
• Predám obývaciu stenu a koženú sedaciu súpravu (1 operadlo poškode-
né) spolu za 16.000 Sk. Tel.: 0905/524 328.
• Ebédlőfal + bőr ülőgarnitúra eladó. 16.000 Sk. Tel.: 0905/524 328.
• Dám do prenájmu 2-izbový byt. Inf. po 18.00. Tel: 0907/188134.
• Predám garáž na Štefánikovej ulici. Cena dohodou. Tel: 0905/445 176.
• Dám do prenájmu izbu pracujúcej žene alebo študentkám. Tel.:
0905/948 222.
• Szoba kiadó dolgozó nő vagy tanuló lányok részére. 

Tel.: 0905/948 222.
• Holland érdekeltségű varroda Zselizen azonnali belépéssel felvesz gya-
korlott varrónőket és technológust. Tel.: 036/77 11 135.
• Holandská spoločnosť v Želiezovciach s okamžitým nástupom prijíma
krajčírky a technológa s praxom. Tel.: 036/77 11 135.
• Prenajmem garzonku. Tel.: 0908/748 613.
• Dám dlhodobo do prenájmu 3-izbový byt, 4500 Sk + reži. Info:
0905/625 075.
• Predám garáž na Štefánikovej ulici. Tel.: 0907/736 163. 
• Családi vállalkozás bővítéséhez partnereket keresünk, melléktevékeny-
ségben 200.000 Ft/hó. Tel.: 0036/20/3393650.

– SCHÜ CO (5 ko mo ro vý sys tém)
– kom plet ný ser vis (mon táž, de mon táž, mu rá r ske prá ce 

a od voz sta rých oki en)
– pa ra pe ty
– sklo k-1,1 + Ar gon
– ža lú zie, ro le ty, si e te pro ti hmy zu
– ga rá žo vé brá ny (HÖR MANN)
– vsta va né skri ne s po suv ný mi dve ra mi na mi e ru

Poľ ské ok ná ne o pra vu je me!

Ob jed náv ky a in for má cie: GA MEX-Štú ro vo
In fo tel.: 036/ 75 10 950, mob.: 0908 389 990

Ka me nár stvo – Sze mők
Vy ho to ve nie po mní kov 

Sír kö vek kés zí té se
In for má cie: Ing. On drej Sze mők, Petőfiho 108, Štúrovo,

Tel.:0905/436 253.
Kan ce lá ria – iro da: Štú ro vo, Ná nan ská 6 

Mož nosť plat by na splát ky. Rés zlet fi ze tés is le het sé ges.

Prijímam objednávky na rok 2007 – garantované 
ceny z roku 2006!

Alarmy
Autoalarmy,domové alarmyAutoalarmy,domové alarmy

Adrián Tölgyesi
KING TOURS
Hlavná 10 - Štúrovo0905-694972

Parkovacie snímače

i kamerové

Parkovacie snímače

i kamerové

Bezkonkurečné ceny

GSM,GPS autoalarm
gsm komunikácie

autoelektronikaautoelektronika

i na pôvodné diaľkové ovládanie

ovládajte Svoje auto z mobilu

alebo z počítača

až 5-ročné

záruky

Povinné svietenie cez deň-moduly svietenia

aj na ma ďar ské pra cov né zmlu vy

Hľa dá me spo lu pra cov ní kov

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

0907 244 942
0915 735 369



2006. szeptember 23Pár ká ny és Vi dé ke Štú ro vo a oko lie

Hlav ná 43
Fő ut ca 43

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

Zhora plnená pračka 
WHIRLPOOL AWE 6315
800 ot./min., 52l, AA trieda

Konvektor 
CONCEPT HSC-2000

11.990.-

999.-

499.-

Teplovzdušný ventilátor 
SENCOR 8010 SFH 

Li po vá 8, Štú ro vo, za 12-po scho di ak mi pri Du na ji
Hárs fa ut ca 8, Pár ká ny, A Du na-par ti ti zen ket te sek mö gött

Tel.: 0905/557 128

Náhrobné svetlo 25g – mécses

22 ,, --   SSkk

Náhrobné svetlo 50g – mécses

55 ,, --   SSkk

Široký výber dlhohoriacich
náhrobných kahancov za bez-

konkurenčné ceny!



24 september 2006Štú ro vo a oko lie Pár ká ny és Vi dé ke

Na še vý -

kup ne Vás

okrem Štú ro va

ča ka jú na na sle dov-

ných mi es tach:

Bá to ro vé Ko si hy, Mlyn ská 619, Tel.: 035/779-7551

Po hron ský Rus kov, Hlav ná 83/A, Tel.: 0905/251-095

No vé Zám ky, Vi nič ná 17, Tel.: 0903/818-601

PPLLAATTÍÍMMEE VV HHOOTTOOVVOOSS--

VÝ KUP DRU HOT NÝCH SU RO VÍN – ZEL KOV

Vý kup ňa ŠTÚ RO VO, Slád ko vi čo va ul. (are ál bý va lej Agro pre fy) Tel.: 0902/944-314

Li kvi dá cia sta rej tech no ló gie a od voz vlast ný mi ná klad ný mi vo zid la mi.

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 elektroinštalač-
ných prác a predaj elektroinštalačného materiálu vrá-
tane ohrievačov a bojlerov a elektrických vykurova-

cích telies a kotlov.

S dôverou sa informujte 

na vyššie uvedenej adrese.

Vállalatunk lakatos és fémmunkákkal bővítette szolgál-
tatásait. Gyártunk acélszerkezeteket, vaskapukat, garáz-

skapukat (távirányításra is) 
valamint kerítéseket, kedvező áron.

Továbbra is biztosítjuk eredeti szolgáltatásainkat – vál-
lalunk 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 40–65 Sk

� nerez 50–72 Sk

�oceľový šrot 3–6 Sk

� mosadz 80–100 Sk

� bronz 100–150 Sk

CO CHER ELEK TRO

Hlav ná 19, tel.: 036/7511 191
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