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Odpovedá: Ján Oravec, primátor mesta

Válaszol: Ján Oravec polgármester

– Na konci volebného cyklu čo považujete za svoj najväčší
osobný úspech?
– Odpovedal by som aj vo všeobecnej a aj v konkrétnej rovine. Všeobecne považujem za úspech, že možnosti, ktoré poskytlo obnovenie mostu sa podarilo využiť v prospech ďalšieho rozvoja mesta. Konkrétne považujem samozrejme za úspech vybudovanie pešej zóny a rekonštrukciu oboch základných škôl a
školskej jedálne, ktorú sa nám podarilo zabezpečiť zo zdrojov
EÚ a aj z vlastných zdrojov.
– Pred štyrmi rokmi ste prisľúbili Štúrovčanom, že bude tu
pešia zóna a priemyselný park. Naplnil sa len ten prvý sľub,
no s tým, že mesto prehralo vo veci právny spor, v dôsledku
čoho investícia pre mesto znamenala ďalších cca osem miliónov výdavkov?
– Tieto dve veci absolútne nesúvisia. Na jednom z posledných zasadnutí MZ sme predložili vyúčtovanie nákladov na pešiu zónu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že zmluvná cena s
dodávateľom stavby bola navýšená zmluvnými dodatkami, z
dôvodu naviac prác o cca 1% pôvodnej ceny. Tu by som chcel
ešte raz zdôrazniť, že pešia zóna bola realizovaná v rozhodujúcej miere zo zdrojov EÚ, a tieto zdroje podliehajú veľmi prísnemu zúčtovaniu, a ani pri priebežných, ani pri niekoľkých následných kontrolách neboli zistené žiadne pochybenia zo strany ministerstva.
– Medzičasom ste odstúpili z funkcie predsedu Južného regiónu. Zdá sa, že naše mesto, resp. väčšina obcí nášho regiónu neťahá za jeden koniec. Pre Štúrovo nie je dôležité vedúce
postavenie v regióne?
– Štúrovo bolo vždy a som presvedčený, že aj v budúcnosti
bude centrom tohto regiónu. Je to skutočnosť, ktorá nezávisí od
toho, kto je alebo nie je predsedom regionálneho združenia. Realita je taká, že slovo, názor štúrovského primátora vždy bude
mať svoju váhu v regióne. Z uvedeného hľadiska nie je dôležité, kto je predsedom regionálneho združenia. Na druhej strane
treba vziať do úvahy, že regionálne združenie je demokratická
inštitúcia, kde sa rozhoduje hlasovaním a štúrovský primátor,
bez ohľadu na to, či je alebo nie je predsedom, má takisto iba
jeden hlas, tak ako aj iní členovia regiónu. Chcel by som ukľudniť tých, ktorí majú obavy o stratu vedúcej úlohy mesta v regióne, že ich obavy nie sú ničím podložené. Naše vzťahy so súčasným predsedom regiónu Ing. Karolom Drapákom, starostom obce Mužla, sú veľmi korektné a samozrejme, že spolupracujeme. Tu by som chcel len poznamenať, že nepatrím k ľudom, ktorí sa všade hrnú a zbierajú funkcie a nezdieľam ich názor, že čím viac funkcií, tým dôležitejší človek.
ROLETY

SIEŤKY PROTI HMYZU

– A választási ciklus végén mit tart legnagyobb személyes fegyvertényének?
– Ketté szeretném osztani a választ: általános szempontból sikernek tartom, hogy a híd újjáépítésével létrejött lehetőséget sikerült jól kihasználni és a város tovább fejlődött. Konkrétan a sétálóutca létrehozása és az iskolai létesítmények rendbetétele, amelyeket uniós forrásokból illetve saját pénzből sikerült megoldani.
– Négy évvel ezelőtt azt ígérte a párkányiaknak, hogy
lesz sétálóutca és ipari park. Csak az előbbi valósult meg,
az is úgy, hogy a város pert vesztett az ügy kapcsán, aminek eredményeként mintegy nyolcmillióval többe került a
beruházás a városnak?
– A két ügy abszolút nem függ össze. Az egyik testületi
ülésen benyújtottuk a sétálóutca megvalósítási költségeit,
amelyből egyértelműen kiderült, hogy a kivitelezővel kötött szerződés kb. 1%-val lett túllépve, az is azért, mert
plusz munkák voltak elvégezve, és ezekre szerződésmódosítás volt eszközölve. Itt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a költségek nagy része uniós pályázatból származott, amely nagyon szigorú elszámolási kötelezettséget
hoz magával, és a többszöri folyamatos, illetve az utólagos
ellenőrzés is mindent renden talált.
– Menetközben Ön lemondott a Déli régió elnöki posztjáról. Úgy tűnik, hogy ez által városunk és a régió falvainak nagy része nem egy szándékot követ. Párkánynak
nem fontos a regionális vezető szerep?
– Párkány mindig a régió centruma volt és meg vagyok
róla győződve, hogy ez így is lesz. Ez így van, függetlenül
attól, hogy ki tölti be a régió elnöki posztját. Azt gondolom, hogy a mindenkori párkányi polgármester szava, nézete sokat nyom a latban ebben a régióban. Tehát ebből a
szempontból „mindegy”, hogy ki a régió elnöke. Másrészt
viszont figyelembe kell venni, hogy a régió egy demokratikus intézmény, ahol sok dolog szavazással dől el, és a
párkányi polgármesternek – függetlenül attól, hogy ő az
elnök vagy sem – csak egy szavazata van, akárcsak a régió
többi tagjának. Szeretném az aggódókat megnyugtatni,
hogy a régió elnökével, Drapák Károly, muzslai polgármesterrel nagyon korrekt a viszonyunk és együttműködünk most is. Végezetül talán még annyit, hogy nem tartozom a funkcióhalmozók közé, és nem osztom azt az elvet, hogy minél több valakinek a funkciója, annál fontosabb ember.
– Ön jó ideje vitában áll a testülettel, s annak a Vadas-
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– Už dlhší čas sa vedie spor medzi vami a mestským zastupiteľstvom, a nepodpísali ste rozhodnutia MZ súvisiace s Vadašom, čo spôsobilo stále napätie v práci samosprávy. No,
naposledy – keď sa rozhodovalo o odstúpení a o ďalších súvisiacich veciach – ste uznesenia podpísali bez mihnutia oka.
Ako to je?
– Táto otázka už bola neraz na pretrase. Opätovne prehlasujem, že všetky uznesenia MZ, ktoré MZ urobilo vo svojej kompetencii, a boli potrebným počtom hlasov prijaté, som vždy
podpísal. Uznesenia, ktoré boli mimo kompetencie MZ som nepodpísal, lebo som ich ani nemohol podpísať, nebol som na to
oprávnený.
– Čo by ste chceli uskutočniť v prípade Vášho znovuzvolenia?
– Ak by som opätovne získal dôveru štúrovských voličov,
snažil by som sa napomáhať ďalšiemu rozvoju nášho mesta.
Pred pár rokmi sme vypracovali strategický plán rozvoja mesta, v súčasnosti prebieha príprava aktualizácie územného plánu. To sú základné dokumenty, ktoré by mali určovať ďalšie
smerovanie mesta. Je samozrejmé, že tieto dokumenty treba
stále sledovať a prispôsobovať novým podmienkam, som ale
toho názoru, že základné smerovanie momentálne netreba korigovať. Pár vetami ťažko načrtnúť, čo všetko by som chcel urobiť, ale som toho názoru, že strategický plán rozvoja mesta
mnohí poznajú, a pre tých, ktorí nie, a chcú sa s ním oboznámiť, je k dispozícii na mestskom úrade. Po ukončení prípravy
zmeny územného plánu bude táto zmena v patričnej dobe a
patričným spôsobom zverejnená, a každý bude mať možnosť sa
vyjadriť k nemu. A nakoniec, no v neposlednom rade, opäť
chcem zabrániť tomu, aby stranícke a osobné záujmy boli
uprednostňované na úkor mestských.

sal kapcsolatos döntéseit nem írta alá, ami állandó feszültséget okozott az önkormányzati munkában. Legutóbb viszont – amikor a Vadas igazgatójának lemondásáról és más ezzel kapcsolatos dolgokról határoztak – Ön
azt szemrebbenés nélkül aláírta. Hogy van ez?
– Ez a kérdés már nagyon sokszor volt porondon, ezért
szeretném tisztázni, hogy azokat a testületi döntéseket,
amelyek a testület hatáskörébe tartoztak és meg voltak
szavazva a szükséges többséggel, mindig aláírtam. Azokat
a „döntéseket” viszont, amelyek nem a testület hatáskörébe tartoztak, logikus, hogy nem írtam alá, mert nem írhattam alá.
– Újraválasztása esetén mit szeretne megvalósítani?
– Ha ismét bizalmat kapnék a város választópolgáraitól,
továbbra is szeretném elősegíteni városunk fejlődését. Annakidején kidolgoztuk a városfejlesztés stratégiai tervét, s
most van folyamatban a városrendezési terv módosítása,
ill. megújítása. Ezek azok a dokumentumok, amelyekben
meg van vagy meg lesz alapozva a fejlődés iránya. Természetesen ezen dokumentumokat állandóan „életben” kell
tartani, reagálni a változó körülményekre, de a fő irány
azt hiszem adott és egyelőre nem szorul módosításra. Pár
sorban nagyon nehéz ecsetelni a teendőket. A város stratégiai terve eléggé ismert anyag, aki esetleg nem ismeri,
bármikor megtekintheti a városi hivatalban. Ha elkészül a
városrendezési tervjavaslat, az is a megfelelő időben és
módon közzé lesz téve, így egyrészt nyilvánosságot kap és
a lakosság is véleményezheti. És végül, de nem utolsó sorban, továbbra is tenni szeretnék az ellen, hogy párt és
egyéni érdekek előnyt élvezzenek a város érdekeivel szemben.

Juraj Himmler

Himmler György

„Nech pieseň znie”
V dňoch 6-8. októbra sa konal už 14. ročník Štúrovských
hudobných dní. Milovníci vážnej hudby a tanca ani tento krát
nemali núdzu o kvalitné a jedinečné umelecké výkony. V roku
2005 na podnet Attilu Szomolányiho, riaditeľa Umeleckého
festivalu Linum (Nagykovácsi, MR) sa Základná umelecká
škola Ferenca Liszta zapojila do medzinárodného projektu s
názvom V4 Junior – „Nech pieseň znie!”. Vďaka úspešnosti
projektu sme mohli v rámci Štúrovských hudobných dní na
domácom pódiu privítať žiakov a pedagógov troch ZUŠ Prahy, Budapešti a Krakova. Hneď v úvode otváracieho koncertu, konanom v koncertnej sále ZUŠ Tamás Oláh svojou
citlivou klavírnou hrou prednesom známeho Chopinovho
Nocturna cis-mol navodil príjemnú atmosféru. Našu školu na
koncerte svojimi vystúpeniami reprezentovali Martin Janík gitara, Andrea Lelóczka - spev, Klaudia Szabó - harfa a Tamás
Bagota - priečna flauta. Mladí poľskí hráči - huslista
Aleksander Daszkiewicz a violončelista Lukas Pawlikowski
patria medzi výnimočné hudobné talenty. Dôkazom toho bola
ich suverénna a ohurujúca virtuózna hra. Pre naše potešenie
sme sa po dlhom čase mohli započúvať do cimbalovej a fagotovej hry žiakov budapeštianskej hudobnej školy. Krásny večer
ukončili náročné hudobné diela skladateľov Bacha a Mozarta
v podaní sláčikového orchestra z Prahy, vedeného pod taktovkou Davida Nečasa. V sobotu podujatie pokračovalo galakoncertom v MsKS. Okrem mnohých účinkujúcich z predošlého
dňa večer spestrili svojim tanečným umením aj žiaci bratislavského Tanečného konzervatória Evy Jaczovej. Umelecký manželský pár, duo Justine Papp - priečna flauta, a Ladislav Papp
- harfa sa obecenstvu predstavili vysoko profesionálnou interpretačnou hrou. Aj tie najnáročnejšie technické pasáže zdolávali úplnou ľahkosťou, o hudobnom výraze ani nehovoriac.
Harfista Ladislav Papp je víťazom a laureátom mnohých

významných medzinárodných interpretačných súťaží. O tom
nás presvedčil v očarujúcej interpretácii Smetanovej „Vltavy”
z cyklu „Má vlast”. Na galakoncerte bola vyhodnotená aj
výtvarná súťaž „Umenie - most medzi národmi”, do ktorej sa
zapojilo mnoho našich žiakov. Záver galakoncertu už tradične
patril ženskému speváckemu zboru Stilla Pectus, ktorý dlhé
roky diriguje Katarína Pappová. Trojdňové podujatie zavŕšila
slávnostná nedeľňajšia svätá omša, ktorá sa konala v rímskokatolíckom kostole v Mužli. Tu vystúpil už spomínaný zbor a
sólista Lajos Sotkovszky.
Dúfame, že sme boli dôstojnými hostiteľmi žiakov a kolegov
zahraničných ZUŠ. Najbližšou konečnou zastávkou projektu
Vyšehradská štvorka - Junior „Nech pieseň znie” bude v
decembri Praha. Ako sme sa dopočuli, hlavný organizátor
Attila Szomolányi už vypracoval ďalší projekt, ktorý je zameraný na tanec. Veríme, že bude taktiež dotiahnutý do úspešného konca. Za dôstojný a hladký priebeh trojdňového podujatia patrí poďakovanie všetkým účinkujúcim, riaditeľstvu, učiteľom a prevádzkovým pracovníkom ZUŠ F. Liszta, ako i
Mestu Štúrovo, MsKS Štúrovo a ZRPŠ pri ZUŠ F. Liszta. Akciu
podporili nasledovní sponzori: László Szigeti - poslancec NR
SR, Stinet - Lengyelfalusy Miklós a Alexandra Kormosová,
ŠTV, Ernest Vank - video, Farský úrad Mužla, Ing. Roman
Brecely a Ing. Ján Máčai - Kappa Obaly a.s., Ing. Mikuláš
Gyetven - TK Vadaš, M&M - spol. s r.o., Reštaurácia
Casablanca - Ján Bogdány, Reštaurácia Miratti - Attila
Lengyel, Školská jedáleň - Alžbeta Prokopcová, Kvetinárstvo
Saint Paula - Ing. Jana Vargová, Protex - Irena Gyetvenová,
Cranium Computer - Ing. Gabriel Laczkó a Quick taxi Tamás Benyo.
Mgr. art. Roland Cucor
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Válaszol: Szigeti László, az MKP polgármesterjelöltje
– Hogyan látja az önkormányzat eddigi ténykedését?
– Összességében úgy gondolom, hogy a városi önkormányzat tette a dolgát, igyekezett elsősorban azzal foglalkozni, ami
a feladata. Tekintettel azonban arra, hogy a városi önkormányzat két részből áll, mégpedig a képviselőtestületből és a
polgármesterből, az a véleményem, hogy főleg az utóbbi időben hiányzott az összhang és a megfelelő kommunikáció a testület és a polgármester között, aminek elsősorban városunk
polgárai látták kárát. A jövőben törekedni kell az igazi párbeszéd kialakítására. Figyelemre méltó eredményeket ért el az
önkormányzat a városfejlesztés, valamint az idegenforgalom
fejlesztése terén. A másik oldalon viszont komoly tartalékai
vannak a foglalkoztatottság növelése, az ipari park elindítása,
illetve az infrastruktúra fejlesztése terén. Jobban kellett volna
összpontosítani az uniós források merítésére, pályázatok készítésére, ami alól talán csak az oktatási infrastruktúra képez
kivételt.
– Ön szerint milyen irányban kellene Párkánynak fejlődnie?
– Párkánynak minden természeti adottsága megvan a pozitív fejlődéshez. Ezt kellene egy erős gazdasággal alátámasztani. A foglalkoztatottság terén a papírgyári változások nyomán
bekövetkezett űrt minél hamarabb be kell tölteni, ezt szolgálhatná egy ipari park létrehozása, amely megfelelő feltételeket
teremthetne az új befektetők számára. A másik fontos fejlesztési terület az idegenforgalom, elsősorban a termálfürdő egész
évi idegenforgalmi aktivitásokkal való bővítése. Esztergom
közelsége, kulturális hagyományai, az együttműködés szorosabbá fűzése, kulturális-fesztivál jelleget is kölcsönözhet Párkánynak. A kis- és középvállalkozók tevékenysége – kellő szintű kommunikáció esetén – szintén nagyban hozzájárulhat városunk gazdasági fejlődéséhez. Városunknak aktívan kell vál-

lalnia a régióbeli vezető szerepet, s a Déli régióban magához
kell ragadni a kezdeményezést.
– Ön az MKP parlamenti képviselője, volt államtitkár, ill.
miniszter? Megválasztása esetén hogyan tudná kamatoztatni
tapasztalatait, kapcsolatait a város javára?
– Gyakran mondjuk, hogy az idő pénz. Napjainkban azonban az is érvényes, hogy az információ pénz. Tehát ha az ember olyan körökben mozog, ahol azonnal hozzájut értékes információkhoz, akkor azt bizonyára a köz javára tudja fordítani. Biztos vagyok benne, hogy a parlament, ahol befolyásos
közszereplők ülnek, egy ilyen hely. Az MKP jelenleg ugyan
nincs kormánypozícióban, de az államigazgatásban szerzett tapasztalatok így is kamatoztathatók, mert az ember megtanulta, hol, kinél, milyen ügyben lehet kopogtatni, ha segítség
kell. Egy azonban biztos – kérvény, pályázat és utánjárás nélkül nagyon nehéz támogatást szerezni a város részére. A lényeg tehát a jó minőségű, támogatásra esélyes projektek írása.
– Ön egy pártnak a jelöltje, ami egyfajta elkötelezettséget
jelent. Nem lehet ez hátrány egy független jelölttel szemben?
– Úgy gondolom, hogy az embernek valahová tartoznia kell,
mert a származása, családja, a közösség, amelyben él, értékítélete besorolják őt valahová, akár bevallja ezt, akár nem. Ahogy
az ember vállalja nemzetiségét, vallását, családját, politikai nézeteit, egyszóval hovatartozását, úgy vállalom én az MKP
programját, célkitűzéseit, kommunális politikáját. Ennek fényében felvetődhet a kérdés, hogy egy „független jelölt” vajon
kitől is független!? Ha őszintén gondolja valaki a jelöltséget, s
közösségében sorstársai segítése a cél, akkor tudnia kell, mire
kötelezik őt a gyökerek, az indíttatás, a történelmi múlt és
nemzetrésze politikai érdekei.
Himmler György

Odpovedá: László Szigeti, kandidát SMK na primátora mesta
– Ako vidíte doterajšiu činnosť mestskej samosprávy?
– Myslím si, že samospráva robila čo má, snažila sa zaoberať v prvom rade tým, čo je jej úlohou. No, vzhľadom na to,
že mestská samospráva pozostáva z dvoch častí, a to z mestského zastupiteľstva a primátora, som toho názoru, že v poslednom období chýbal súlad a správna komunikácia medzi
zastupiteľstvom a primátorom, dôsledky čoho dopadli v prvom rade na občanov nášho mesta. V budúcnosti sa treba
snažiť o vytvorenie ozajstného dialógu. Pozoruhodné výsledky dosiahla samospráva v oblasti rozvoja mesta a cestovného
ruchu. Na druhej strane sú značné rezervy v oblasti zvyšovania pracovných príležitostí, naštartovania priemyselného
parku, na poli rozvoja infraštruktúry. Bolo by treba viac sa
sústrediť na finančné zdroje EÚ, prípravu projektov. Výnimkou je snáď iba sektor školstva.
– Akým smerom by sa mal uberať rozvoj mesta?
– Štúrovo disponuje všetkými prírodnými danosťami potrebnými k pozitívnemu rozvoju. To by bolo potrebné podoprieť silným hospodárstvom. V oblasti zamestnanosti je potrebné čím skôr vyplniť vákuum, vzniknuté po zmenách v celulózke. K tomu by slúžilo vybudovanie priemyselného parku, ktoré by vytvorilo vhodné podmienky pre nových investorov. Druhou dôležitou oblasťou rozvoja je cestovný ruch,
hlavne aktivity smerujúce k celoročnej využiteľnosti termálneho kúpaliska. Festivalový nádych mestu by mohla dať blízkosť Ostrihomu, jeho kultúrne tradície, užšia spolupráca
dvoch miest. Činnosť malých a stredných podnikateľov – pri
vhodnej komunikácii – by mohla tiež prispieť k hospodárskemu rozvoju nášho mesta. Mesto sa musí aktívne ujať vedúcej
pozície v regióne, a musí sa chopiť iniciatívy v Južnom regióne.

– Ste parlamentným poslancom SMK, bývalým štátnym
tajomníkom, resp. ministrom. V prípade Vášho zvolenia ako
by ste vedeli zužitkovať svoje skúsenosti, kontakty v prospech mesta?
Často hovoríme, že čas sú peniaze. V súčasnosti platí aj to,
že aj informácie sú peniaze. Teda, ak sa človek pohybuje v takých kruhoch, kde má prístup k hodnotným informáciám,
tak tie dokáže určite využiť v prospech svojej komunity. Som
presvedčený, že parlament, kde sedí mnoho vplyvných verejných činiteľov je práve takýmto miestom. I keď SMK v súčasnosti nie je vo vládnej pozícii, skúsenosti získané v štátnej
správe sa dajú zužitkovať aj tak, lebo sa človek naučil kde, u
koho, v akej veci je možné zaklopať, ak potrebuje pomoc.
Jedno je však isté, bez žiadosti, bez projektu a vybavovačiek
je veľmi ťažké získať podporu pre mesto. Podstatou je teda písanie kvalitných projektov, ktoré majú šancu na podporu.
– Ste kandidátom jednej strany, čo znamená určitú angažovanosť. Môže to byť nevýhodou oproti nezávislému kandidátovi?
– Myslím si, že človek musí niekam patriť, lebo jeho pôvod,
rodina, komunita v ktorej žije, jeho hodnotová orientácia ho
niekam zaradia, či si to prizná, alebo neprizná. Tak ako sa
človek prizná k svojej národnosti, viere, rodine, politickým
názorom, jedným slovom k svojej identite, tak aj ja považujem za svoje program, ciele a komunálnu politiku SMK. Vo
svetle toho sa naskytá otázka, že taký „nezávislý kandidát” je
potom od koho nezávislý!? Keď kandidatúru niekto myslí
úprimne, a jeho cieľom je pomoc členom svojej pospolitosti,
tak musí vedieť, k čomu ho zaväzujú jeho korene, pohnútky,
historická minulosť a politické záujmy jeho komunity.
Juraj Himmler (Preklad: Ági)
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Értékelnek a képviselők
Belák Ádám
A befejezéséhez közeledő választási ciklusban, mint ahogyan az ezt megelőzőben is, az MKP jelöltjeként a pénzügyi
bizottságban dolgoztam. Éppen ezért az elmúlt időszakra,
valamint az elkövetkezőkre is, elsősorban a város pénzügyi
helyzetén keresztül tekintek. Hogy a város hogyan gazdálkodik eszközeivel, alapvetően befolyásolja működésünk valamennyi területét, hiszen az akarat és tehetség mellett mindenhez pénz is szükségeltetik. Visszatekintve az előző négy
évre elmondható, hogy az önkormányzat kiegyensúlyozott
költségvetéssel dolgozott. Fegyelmezett gazdálkodással, lényegében feszültségmentesen biztosította a város alapvető
feladatainak a teljesítését. Ismeretes, hogy a város garantált
bevételei – a helyi adók és az állami költségvetésből leosztott
pénzek – az alapvető feladatok biztosításán túl csak nagyon
szerény fejlesztésre adnak lehetőséget. Komolyabb beruházásokhoz külső forrásokra van szükség. Ebben a megvilágításban kell látnunk a felújított városközpontot vagy a felújított
iskoláinkat. Aki még nem tette meg, ajánlom sétáljon végig
az Ady utcán és nézze meg milyen változáson ment keresztül
a gimnázium, a szlovák alapiskola és étterem, illetve a magyar alapiskola. Ezekkel a beruházásokkal arra akarok rámutatni, hogy a városba jelentős pénzek kerültek külső forrásokból, amit bármely Párkány méretű város megirigyelhet. A
hídról nem is beszélve, igaz a híd az előző ciklus eredménye.
Távol áll tőlem, hogy mérlegre tegyem kinek mekkora ebben az érdeme. Tudatában vagyok annak is, hogy más a súlya a pártpolitizálásnak országos szinten, és más helyi szinten. Mégis mindezek ismeretében hangsúlyozom, hogy egyedül az MKP vállalta és vállalja Dél-Szlovákia felzárkózását az
ország fejlettebb régióihoz. Ezen cél elérésében, valamint a
lehetőségek ismeretében, meghatározó körülmény volt és
lesz az MKP szerepvállalása és támogatottsága országos, megyei és helyi szinten is.

Burza Kálmán
2003. augusztusában tűz keletkezett a Jesenský utcai tizenkét emeletes toronyházak egyikében. A képviselők nyomban
rendkívüli ülést hívtak össze, amelyen 100 ezer koronás segélyt hagytak jóvá mindegyik kárt szenvedett lakásra és gyűjtést szerveztek az érintett családok megsegítésére. Az iskolák
és óvodák a városok és községek hatáskörébe kerültek. Ez a
változás nem kis gondot okozott városunknak. Ez a változás
legsúlyosabban az óvodákat érinti az anyagi eszközök elégtelensége miatt. A változásnak azonban pozitív oldala is van,
mégpedig az, hogy városunkban regionális iskolaügyi hivatalt hozhattunk létre.
A 2005-ös év elején megkezdődött a sétálóutca építése, az
építés közben azonban meg kellett változtatni a kivitelezőt.
Az új kivitelező nagyobb összegért végezte el a munkát, mint
az eredeti pályázati győztes eredetileg elvállalta, ezért a város bírósági úton igényli vissza a pénzbeli különbözetet. A sétálóutcát végül is 2005. szeptemberében ünnepélyesen átadtuk az őszi városnapok keretében. Városunk felújította a
Hársfa utcát, a Gesztenyefa utcát és a Hátsó utcát. A beruházási tervekben szerepel a Szövetkezeti sor és a Garázs-köz
felújítása is 2007. végéig. A Teraszok lakótelepen felépült
egy új iskola. A szlovák és a magyar tannyelvű alapiskola
épülete és fel lett újítva. Hasonlóképp az Ady utcai iskolai étterem is megújult. Az év elején felszínre kerültek a Juhcelpap
testnevelési egyesület gazdasági problémai. A megújulási
igyekezetet képviselőink is támogatták a Šport szálló egy ré-

szének városi tulajdonba vételével, valamint a klub igazolási
költségeinek megtérítésével, hogy elindulhassanak ebben az
idényben is a III. liga nyugati csoportjában. További értékelésre a lakosok hivatottak, akiknek érdekében tevékenykedtünk.

Csepregi Zoltán
Az ebedi városrész 1999-ben bekövetkezett önállósulása
óta vagyok tagja a képviselőtestületnek, melynek megbízásából a vagyongazdálkodási bizottság elnökeként tevékenykedem. Mivel a kilencvenes években rengeteg szó esett arról,
hogy milyen nagy szükség lenne egy saját városi televízióra,
viszont az csak nem akart életre kelni, így képviselőként
azon igyekeztem, hogy a városi televíziózás történelmi ügye
megoldódjon. Aprólékos és időigényes munkával sikerült
megnyerni az önkormányzat támogatását, melynek következtében a sokak által hőn áhított – sokak által viszont egyáltalán nem áhított – városi televízió 2002-ben megkezdhette rendszeres adását. Igaz, a kezdeti időszakban csupán a lakótelepiek nézhették, azok közül is kizárólag a kábel-tévével
rendelkezők, de 2005-ben sikerült a légi műsorszórást is beindítani...
Gyakran az a vád éri a képviselő-testületet, hogy nincsenek
önálló döntései, a képviselők pedig nem gondolkodnak, csupán szavazgatnak az eléjük beterjesztett anyagokról. A képviselők döntéseit lehet így is, úgy is értékelni, egyet viszont
mindenképpen kiemelnék. Nézetem szerint a képviselő-testület legésszerűbb döntése, melyet az elmúlt választási időszakban hozott, hogy nem szavazta meg a városi hivatal által
beterjesztett javaslatot, és a Fő utca 1 alatti ingatlant nem adta el a Cseh-szlovák Kereskedelmi Banknak (ČSOB) egy helyi bankfiók kialakításának céljából! A beterjesztéssel ellentétben a képviselők egy helyi magánvállalkozásnak adták
bérbe az ingatlant, a ČSOB-nek pedig az egykori szolgáltató
ház épületét ajánlották figyelmébe, amely akkor még romos
állapotban volt. Ezzel két lényegi dolog válhatott valóra: felújításra került a Fő utca egyik épülete (Anna cipőbolt), és
végre eltűnt a városközpont legcsúfabb ”„átványossága”,
amelynek helyén egy impozáns, többfunkciós épület lett újjávarázsolva. Örömömre szolgál, hogy szakbizottságunk ebben úttörő szerepet vállalt, az MKP képviselőcsoportja pedig
támogatni tudta ezt a megoldási javaslatot.
A jövőre nézve egyértelműen támogatom a MKP helyi választási programját. Ezen belül is a legnagyobb hangsúlyt a
lakótelepi infrastruktúra fejlesztésére helyezem. Elérkezettnek látom az időt arra, hogy a hét éven át tartó intenzív idegenforgalmi fejlesztések gyümölcsét a mindennapi helyi, főleg a lakótelepi problémák megoldására fordítsuk. Például a
parkolóhelyek bővítésére, melyet az út menti – szerintem fölösleges – szigetek parkolóhelyekké való átalakításával lehetne megoldani. Szükségesnek látom a város, főleg a városközpont körüli forgalmi és parkolási rend átalakítását is, a helyi
utak felújításáról nem is beszélve... Feladat bizony akad bőven, kérdés, hogy miként akarunk azokkal megbirkózni...?!

Dávid Mihály
Több mint harminc éve élek Párkányban, munkám, otthonom révén kötődöm e városhoz. Hosszú pedagógusi pályafutásom alatt mindent megtettem iskolánk felemelkedéséért és
diákjaim sikeréért. Az önkormányzatban igyekeztem tisztességgel politizálni, mint magyar nemzetiségű a nemzetiségi
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ügyek mellett kiállni. Mostanában nagyon sok ember beszél
arról, hogy mit szeretne tenni Önökért. Én ígérhetem Önöknek – ahogyan eddig is – felelősen fogok dolgozni és hitelesen politizálni.
Bármit is ígérek, annak megvalósíthatósága attól függ,
hogy Önök mellém állnak-e és támogatnak-e szavazatukkal.
Ha megtisztelnek bizalmukkal, dolgozni fogok a magyar iskolák és kultúra megőrzéséért, megújulásáért. Egyik legfontosabb célkitűzésemnek a templom előtti Szent Imre tér átalakítását, átépítését tartom. Többször javasoltam az elmúlt
időszakban egy amfiteátrum megépítését városunkban. Mindent megteszek azért, hogy ez a tervezet a következő négy év
folyamán meg is valósuljon. Meggyőződésem, hogy a város
forgalmi rendjét meg kell változtatni. Egyik legfontosabb feladatunk a Teraszokon lévő magyar iskolája további sorsának
rendezése, annak ésszerű hasznosítása. Támogatom és mindent megteszek azért, hogy a 2007-es esztendőben létrejöjjön és megkezdje munkáját egy új városi sportszervezet. Javaslataim között szerepel a közutak folyamatos rendbetétele,
újjáépítése. Tanáremberként fontosnak tartom a legjobb pedagógusok méltó, évenkénti elismerését, valamint a Tanítók
Napja újbóli visszaállítását. Programom részét képezi a tehetséges diákok számára ösztöndíj biztosítása. Meggyőződésem, hogy a jövőben, a fontos kérdésekben ki kell kérni a
polgárok véleményét, ezért javasolni fogom fogadóórák és
lakossági fórumok bevezetését. Kérem, támogassanak szavazataikkal, hogy dolgozhassak mindnyájuk megelégedésére,
városunkért, Párkányért!

Ing. Rákóczi István
Az önkormányzati munka többek között a helyi TV adásainak köszönhetően egyre láthatóbbá vált az utóbbi időben.
Az önkormányzat döntéshozó és végrehajtó szerveinek munkája természetesen nemcsak az ülésteremben zajlott, a döntések előkészítése az egyes bizottságokban, ill. a hivatalban
folyt. Hogy milyen eredménnyel, mit sikerült elérni, megvalósítani, az a városban látszik. No, meg az is amit nem sikerült (négy ciklus alatt sem!). A város szerveinek jobb együttműködése több eredményt is hozhatott volna, főleg a munkahelyteremtés területén. A város szerveinek együttműködése sosem volt felhőtlen, de azért akadtak kivételek is, mint
pl. a közvetlen elnökválasztásról szóló népszavazás ügyében,
vagy a város stratégiai céljainak meghatározásakor is. Kimondatott: a város fejlődését leginkább a turizmusból adódó
lehetőségek kihasználása biztosíthatja, mégpedig a Vadas felfejlesztésével és a város fürdővárossá alakításával. Amint ehhez az önkormányzat megtalálta a megfelelő menedzsert, a
Vadas látványos fejlődésnek indult. A beruházások zöme természetesen hitelből valósult meg, de mindegyik hozta a
szükséges bevételeket (még a kedvezőtlen időjárású években
is), ami fedte a működtetési költségeket, a hiteltörlesztéseket
és még szerény nyereséget is hozott. Mindezidáig! Csak a fejlődés megfelelő szintjén vált lehetségessé, hogy a turizmus
további fejlesztése címén a város uniós támogatást tudott lehívni a város központjának (szintén látványos) átalakításához. A megnövekedett turizmus időnként gondokat is okozott a városban, de sok családnak munkalehetőséget, vendéglátásból eredő vagy egyéb jövedelmet hozott. Úgy tűnik
azonban, hogy a Vadas fejlesztése túl látványosnak bizonyult, s hogy az igazgató hibákat is vétett, esetleg megboszszulta magát, hogy valakinek a tyúkszemére lépett. Abban
egészen biztosan hibázott, hogy egyes közszereplők hozzátartozóit is alkalmazta, akik ezzel rosszul vagy visszaéltek.
Vagy a képviselőtestület nagyobbik része így akarta megoldani (a bírósági végzés előtt) a jó ideje húzódó meddő vitát
az önkormányzat szervei között: ki is a közgyűlése a 100%-
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ban városi tulajdonú Vadas Kft-nek? Esetleg így akarták
kompenzálni a nemrég (pénzügyi, hatásköri visszaélés miatt)
leváltott másik városi cég igazgatójának menesztéséről hozott döntésüket? Az eredmény ismert: a Vadas igazgatója inkább felállt a székéből. A következmények azonban még nem
ismertek, sem a Vadas, sem a város, sem a kisvállalkozók vonatkozásában. Ugyanis a Vadas leköszönő (visszahívott) igazgatója és kis csapata volt a garanciája a Vadas szinten tartásának és továbbfejlesztésének az egész éves kihasználtság irányába. Meg a magas hitelállomány törlesztésének is, hogy
aztán majd a nyereségből pénz áramolhasson a város kasszájába.
Mi a garancia a Vadas további jó működésére egy új igazgató (csapat?) beültetése esetében, aki esetleg nem áll a helyzet magaslatán? Jól végiggondolta ezt az önkormányzat? Elválik. Az önkormányzatról szólva nem lehet figyelmen kívül
hagyni, hogy ott kik hozták a döntéseket. Azokat is, amelyekkel kibuktatták a Vadas igazgatóját. A közelgő helyhatósági választások talán megfelelően fogják értékelni az említett közszereplők teljesítményét.

Slabáková Kornélia
Úgy tűnik, hogy négy év egy város életében nem elegendő
idő a nagyobb változásokra, városunk azonban kivételt jelent. Azok a látogatók, akik 2002 előtt voltak nálunk, illetve
mostanában, bizonyára kellemes meglepődtek a változásokon. Párkány egyre ismertebbé válik Szlovákiában és külföldön is. A pozitív fejlődés kétségkívül 2001-ben kezdődött,
a Mária Valéria híd újjáépítésével, ez volt a városfejlesztés
ugródeszkája. Kevesen mondták volna, hogy ez után így felgyorsulnak az események. Az új sétálóutca révén átalakult az
autókkal telített, átjárhatatlan városközpont egy pihenésre
alkalmas területté. Az építkezés nem volt problémamentes, a
sétálóutca gondolatának voltak (s talán még vannak is) ellenzői, de talán több a híve. Az eredmény a mérvadó, mert
szebb lett, mint gondoltuk és sok nagyváros megirigyelhetné.
Személy szerint hiányolom a virágokat – nem sokat, csak a
környezet színesítésére. A Vadas termálfürdő nagy vonzerő a
turisták számára. A terület épül és szépül, évről-évre valami
újat kínál, de meg kell említeni, hogy elég magas áron.
Megalakult a városi múzeum, amely érdekes és tartalmas
kiállításokat szervez. A „Hídőr” projekt is sikeresen működik. A világ különböző tájairól érkezett művészek az itt készült műveikkel és híradásukkal viszik városunk hírnevét a
nagyvilágba. Lehetőségem volt mindnyájukkal beszélgetni,
valamennyien jól érezték magukat városunkban és időközönként visszatérnek ide új barátaikhoz. Városunknak új testvérvárosa lett, sorrendben az ötödik, a szerbiai Törökbecse
(Novi Bečej). Testvérvárosainkkal karöltve közös kulturális
és sportrendezvényeket szervezünk.
Az utcák javítása, a lakótelepi övezet rendben tartása, új
játszóterek, fásítás, a központ virágdíszei, a hulladék osztályozása, a temetők gondozása, a közvilágítás javítása – ezek
mind egy európai standardhoz való közeledésünket szolgálják. Nagy előrelépés történt az illegális szemétlerakatok felszámolása terén. Sok esetben nem egyszerű a megoldás, s az
igyekezet nem mindig hozza meg a várt eredményt. Mindig
van javítani való. Úgy gondolom, hogy több figyelmet kell
fordítani a rendfenntartásra, törődni kell azokkal a szép dolgokkal, amik eddig megvalósultak. Meggyőződésem, hogy a
fejlődés visszafordíthatatlan. A meglévő javak gondozása és
az újak építése még kellemesebbé teheti a lakosság életét.
Például új lakóházak és kerékpárutak kiépítése. Bízok benne,
hogy az új képviselőtestület sikeresen folytatja majd a fejlődés útját.
(Ford: Ági)
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Poslanci hodnotia
Belák Ádám
V pomaly končiacom sa volebnom cykle, ako i v predchádzajúcom som pracoval vo finančnej komisii, ako nominant SMK. Preto tak isto ako v predošlom období, aj v
budúcnosti hľadím na mesto z finančnej stránky. Od hospodárenia mesta s finančnými prostriedkami závisí jeho život vo všetkých oblastiach, veď popri odhodlanosti a šikovnosti sú všade potrebné financie. Pri pohľade na minulé štyri roky môžeme povedať, že samospráva pracovala s
vyrovnaným rozpočtom. Disciplinovaným hospodárením
bol zabezpečený bezproblémový chod mesta. Je známe, že
financie garantované z daní a zo štátneho rozpočtu pokryjú iba základné výdavky mesta, a na investície sú k dispozícii iba minimálne čiastky. Na významnejšie rozvojové
plány sú po trebné vonkajšie zdro je. Z ta kého hľadiska sa
musíme pozerať aj na pe šiu zó nu a ob novené školy. Kto to
ešte neučinil, do poručujem, aby sa pre šiel po Adyho ulici,
aby videl akými zmenami prešli maďarská a slovenská zá kladná škola, školská jedáleň a gymnázium. Týmto chcem
poukázať na to, že do Štúrova prišli nemalé vonkajšie
zdroje, čo nám podobné mestá by mohli právom závidieť.
O moste už ani nehovoriac, aj keď to bolo ešte v predošlom volebnom období.
Nedovolím si hodnotiť komu prináležia väčšmi uvedené
zásluhy. Uznávam, že stranícke politizovanie má inú váhu
na celoštátnej úrovni ako na úrovni miestnej. Napriek tomu chcem zdôrazniť, že jedine SMK sa angažovala a angažuje za povznesenie južného regiónu na úroveň vyspelých
regiónov krajiny. Pre splnenie tohto cieľa bolo a bude rozhodujúce postavenie a pod pora SMK, ni elen na celoštátnej
a kraj skej, ale aj na mies tnej úrov ni.

Koloman Burza
V auguste 2003 do šlo k po žiaru v jednom z dva násťposchodových vežiakov na Jesenského ulici. Poslanci vzápätí
zvolali mimoriadne zasadnutie, na ktorom schválili poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci v sume 100 tisíc
korún pre každý pos tihnutý byt. Ta kisto iniciovali verejnú
zbierku na pomoc postihnutých rodín. Školy a materské
školy sa delimitáciou dostali pod hospodársku správu
miest a obcí. Táto zmena priniesla nemalé problémy aj
nášmu mestu, pre nedostatok finančných prostriedkov.
Tento neblahý stav pociťujú hlavne materské školy. Novinky v legislatíve však priniesli aj pozitíva, ako napr. zriadenie škol ského úra du pre náš re gión.
Na prelome rokov 2004 a 2005 sa začala výstavba pešej
zóny. Počas výstavby došlo k zmene dodávateľa. Nový dodávateľ realizoval výstavbu za vyššiu sumu, ako pôvodný.
Mesto preto s pôvodným dodávateľom vedie súdny spor o
vyplatenie rozdielu. Pešia zóna bola napokon slávnostne
odovzdaná do prevádzky v rámci dní mesta v septembri
2005. Mesto vykonalo rekonštrukciu ulíc Lipová, Gaštanová a Zadná. Do konca roka 2007 sa počíta aj s rekonštrukciou ulíc: Družstevný rad a Pri garážach. Bola odovzdaná do prevádzky nová školská budova na sídlisku Terasy. Uskutočnila sa rozsiahla rekonštrukcia budov základnej školy slovenskej a maďarskej. Takisto bola obnovená
školská jedáleň na Adyho ulici.
Na začiatku tohto roka sa vyplavili na povrch aj nedostatky v hospodárení TJ Juhcelpap. Iniciatívu na ozdravenie
podporili aj poslanci, ktorí schválili odkúpenie časti Športhotela a ta kisto aj úhra du výdavkov na re gistráciu klubu,

aby sa mohli zapojiť do ďalšieho ročníka súťaže III. ligy.
Ďalšie hodnotenie sú kompetentní učiniť občania, v prospech ktorých sme našu činnosť vyvíjali.

Csepregi Zoltán
Osobne som členom zastupiteľstva od roku 1999, teda
od osamostatnenia sa obidskej časti mesta. Z poverenia zastupiteľstva som vykonával funkciu predsedu ko misie podnikateľskej a správy mestského majetku. Nakoľko v 90-ych
rokoch sa veľa hovorilo o potrebe samostatného televízneho vysielania pre mesto, a dlho sa v tejto veci nič nedialo,
ako poslanec som sa snažil o to, aby sa problém konečne
doriešil.
Mravenčou a časovo náročnou prácou sa podarilo získať
podporu poslancov, vďaka čomu sa v roku 2002 sa mohlo
začať mnohými tak očakávané – a mnohými vôbec neočakávané – vysielanie mestskej televízie. Sí ce v začiatkoch to
mohli sledovať iba obyvatelia sídlisk cez káblovú televíziu,
ale od roku 2005 existuje aj terestri álne vysielanie cez
éter.
Poslanci sú čas to obvinení, že nemajú vlast né rozhodnutia, názory a odsúhlasia to, čo je im naservírované. Ich
rozhodnutia môžu byť hodnotené rôzne, jedno by som ale
chcel vyzdvihnúť. Jedným z najracionálnejších rozhodnutí
poslaneckého zboru bolo zamietnutie návrhu mestského
úradu na odpredaj nehnuteľnosti Česko-slovenskej obchodnej banke (ČSOB) na Hlavnej ulici č. 1 za účelom vytvorenia miestnej filiálky. Na rozdiel od pôvodného návrhu poslanci dali nehnuteľnosť do prenájmu miestnemu
podnikateľovi, a pre ČSOB doporučili – vtedy ešte schátralú – budovu bývalých komunálnych služieb. Týmto rozhodnutím sa vyriešili hneď dve závažné otázky: obnovila
sa jedna mestská nehnuteľnosť na Hlavnej ulici (Anna
obuv) a konečne zmi zol aj najschátralejší objekt z centre
mesta, ktorý bol prestavaný na impozantnú viacúčelovú
budovu. Teší ma, že na ša odborná komisia razila túto cestu a poslanci SMK podporili toto riešenie.
Vzhľadom na budúcnosť jednoznačne podporím miestny
volebný program SMK. V rámci toho najväčší dôraz kladiem na rozvoj infraštruktúry sídlisk. Je tu čas, aby sme ovocie sedemročného rozvoja turizmu použili na každodenný
rozvoj a hlav ne na vyriešenie problémov sídlisk. Napríklad
na problémy parkovania, čo by sa mohlo riešiť prebudovaním – podľa mňa nepotrebných – malých pocestných ostrovčekov na parkoviská. Prebudovanie dopravného a parkovacieho poriadku hlavne v centre mesta je tiež ne vyhnutné, o obnove miestnych komunikácií ani nehovoriac...
Úloh máme nadostač, otázkou je len, ako sa chceme s nimi popasovať...?!

Dávid Mihály
Vyše 30 rokov žijem v Štúrove, môj domov, moja práca
ma viažu k mestu. Počas svojej dlhej pedagogickej praxe
som urobil všetko za povznesenie našej školy a pre úspech
mojich študentov. V samospráve som sa snažil čestne politizovať, a ako človek maďarskej národnosti postaviť sa za
národnostné záležitosti. Dnes veľmi veľa ľudí rozpráva o
tom, čo chcú urobiť pre Vás. Sľubujem Vám, že tak ako doteraz bu dem svedomito pracovať a čestne politizovať.
Splnenie mojich sľu bov závisí od to ho, či sa po stavíte
vedľa mňa a pod poríte ma svojimi hlasmi. Keď získam va-
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šu dôveru, budem pracovať pre maďarské školy a uchovanie maďarskej kultúry. Jedným z mojich hlavných cieľov je
obnoviť nám. Sv. Imricha pred kostolom. Viackrát som navrhoval vybudovanie mestského amfiteátra. Vynaložím
svoje sily, aby sa cez budúce volebné obdobie tieto plány
uskutočnili. Som presvedčený, že v meste treba zmeniť dopravný režim. K dôležitým úlohám patrí ďalšie racionálne
využitie novej maďarskej školy na Terasách. Podporujem a
urobím všetko preto, aby v roku 2007 začala pracovať nová telovýchovná organizácia. Budem iniciovať, aby sme
priebežne obnovovali mestské komunikácie. Ako učiteľ pokladám za dôležité každoročné odmeňovanie najlepších
učiteľov a opätovné zavedenie osláv Dňa učiteľov. Časťou
môjho programu je odmeňovanie najlepších žiakov formou
štipendia. Som presvedčený, že dôležité otázky sa v budúcnosti budú musieť prerokovať s obyvateľstvom a preto navrhujem zaviesť prijímacie hodiny a verejné fóra pre obyvateľov.
Prosím, podporte ma svojimi hlasmi, aby som mohol
pracovať k Vašej spokojnosti pre naše mesto Štúrovo.

Ing. Štefan Rákóczi
V poslednom čase sa práca samosprávy vďake aj miestnej
televízie čoraz viac zviditeľní. Samozrejme práca rozhodovacích a výkonných orgánov samosprávy sa neodohrala
len v zasadacej miestnosti, ale príprava rozhodnutí sa
uskutočnila i v jednotlivých komisiách a na mestskom úrade.
To, že s akým vý sledkom, čo sa po darilo realizovať, vidieť v meste. Ale vidieť aj to, čo sa ne podarilo (ani cez štyri volebné obdobia!). Lepšia spolupráca orgánov mesta by
mohla priniesť aj lepší výsledok, hlavne na poli tvorby pracovných príležitostí.
Spolupráca orgánov mesta nikdy nebola bezproblémová,
ale vyskytli sa aj výnimky, ako napríklad vo veci referenda o priamej voľby prezidenta, alebo v prípade vytýčenia
hlavných strategických cieľov. Bolo povedané: rozvoj mesta sa musí opierať o využitie možností daných pre cestovný ruch, presnejšie to má byť rozvoj termálneho kúpaliska
Vadaš, a premena mesta na „kúpeľné mesto.” Akonáhle k
tomu samospráva našla správneho manažéra, Vadaš nastúpil cestu markantného rozvoja. Väčšina investícií sa samozrejme financovala z úverov, ale investície prinášali očakávané príjmy (aj v prípade rokov s nepriaznivým počasím)
potrebné na zabezpečenie prevádzky, pre splácanie úverov
a priniesli i skromný zisk. Až do teraz! Iba roz voj cestovného ruchu na patričnej úrovni mohol priniesť možnosť získania prostriedkov z fondov Európskej únie, z titulu ďalšieho rozvoja turizmu na vybudovanie nového (tak tiež
okázalého) cen tra mesta. Zvý šený tu ristický ruch priniesol
niekedy aj problémy, ale mnohým rodinám ponúkol pracovné príležitosti a príjmy z reštauračných a iných služieb.
Zdá sa ale, že rozvoj Vadašu bol až príliš očividný, a riaditeľ urobil aj chyby, alebo sa vypomstilo, že niekomu šliapol na kurie oko. V tom určite chybil, že zamestnal rodinných príslušníkov niektorých mestských verejných činiteľov, ktorý to potom zneužili. Alebo väčšina mestského zastupiteľstva týmto spôsobom chcela vyrie šiť (ešte pred súdnym rozhodnutím) dlhodobý spor medzi orgánmi samosprávy: kto vlastne vy konáva pô sobnosť valného zhromaždenia Va daš s. r.o., kto ré je v 100%-nom vlast níctve mesta? Poprípade týmto spôsobom chceli kompenzovať v nedávnej mi nulosti vy nesené roz hodnutie o odvolaní ri aditeľa (za neužitie finančnej právomoci) ďalšieho mestského
podniku? Výsledok je zná my: riaditeľ Vadašu radšej odstúpil. Dôsledky ale ešte nie sú známe, ani z pohľadu Vadašu,
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či mes ta, ani z po hľadu ma lých podnikateľov. Totiž odstupujúci (odvolaný) riaditeľ a jeho tým boli garantom udržania a ďalšieho rozvoja Vadašu v smere celoročnej využiteľnosti. A garantom splácania úverov, aby potom do mestskej pokladnice mohli prúdiť financie zo zisku. Aká je garancia na ďalšie úspešné fungovanie Vadašu v prípade dosadenia nového riaditeľa (tímu?), ktorý nemusí zvládnuť
situáciu? Dobre to premyslela samospráva? Uvidí sa.
V prípade samosprávy nemôžeme prehliadnuť, že ktorí
verejní činitelia tam vynášali rozhodnutia. Aj tie, ktorými
odstránili riaditeľa Vadašu. Snáď blížiace sa voľby náležite
ohodnotia výkon spomínaných verejných činiteľov.

Slabáková Kornélia
Zdá sa, že štyri roky sú pre život jedného mesta relatívne krátkym obdobím na veľké zmeny.
Avšak, naše mesto je v takejto súvislosti výnimkou. Návštevníci, kto rí tu bo li pred ro kom
2002, a ne dávno, sú ur čite milo prekvapení. Štú rovo sa
dostáva do povedomia ši rokého okolia
nielen v rámci Slovenska, ale aj za hranicami. Nepochybne pozitívny vývoj naštartovala rekonštrukcia mosta
Márie Valérie v roku 2001, akoby odrazového mostíka rozvoja mesta. Málo z nás by predpovedalo, že po tomto roku naberú udalosti taký rýchly spád, akého sme boli svedkami. Naša nová Pešia zóna zmenila autami preplnené a
takmer nepriechodné cesty na príjemné centrum vhodné
na prechádzky a odpočinok. Jej budovanie neprebiehalo
bez problémov. Samotná idea pešej zó ny ma la (a mož no
stále má) svo jich od porcov, ale snáď vi ac prívržencov. Výsledok však ho vorí za všet ko. Je kraj šia, než nie ktorí z nás
predpokladali. Iné, väčšie mestá by si ta kú želali. Mne
osobne však chýbajú v nej kvety – nie veľa, len na spestrenie. Silným magnetom pre turistov sa stal ter málne kúpalisko Vadaš. Rok čo rok ponúka niečo nové, zaujímavé,
areál sa rozrastá a krásnie. Treba však poznamenať, že za
dosť vysokú cenu. Bolo založené Mestské múzeum, ktoré
usporadúva veľmi zaujímavé a hodnotné výstavy. Rozbehol sa projekt „Strážca mosta” a prebieha zatiaľ veľmi
úspešne. Umelci z rôznych kútov sveta prostredníctvom
svojich správ a umeleckých prác dávajú o nás vedieť široko-ďaleko. Mala som to šťastie sa s každým rozprávať, a
všetci sa tu cítili veľmi dobre, a po určitej dobe sa vracajú
za novými priateľmi.
Mestu pribudlo ďalšie – už piate družobné mesto Nový
Bečej zo Srbska. Päť družobných miest organizuje spoločné
podujatia kultúrneho i športového charakteru.
Oprava ulíc, úprava sídlisk, nové detské ihriská, výsadba
stromkov, kvetová výzdoba centra,
separovanie odpadu, úprava cintorínov, oprava osvetlenia, všetky tieto činnosti posúvajú naše mesto pomaly, ale
iste k určitému európskemu štandardu. Veľký pokrok nastal v likvidácii nelegálnych skládok odpadu. Všetci sme
svedkami aj mnohých problémov, ktorých riešenie nie je
niekedy vôbec jednoduché, a stáva sa, že snaha neprinesie
očakávaný výsledok. Stále je čo vylepšovať. Myslím, že treba venovať oveľa viac pozornosti údr žbe a poriadku verejných priestranstiev a starať sa o všetko to pekné, čo sa doteraz vy budovalo. Som pres vedčená, že cesta usta vičného
rozvoja je ale nezvrátiteľná. Starostlivosť o existujúce a
budovanie nového by ma lo sprí jemňovať život občanov
mesta. Naprí klad výstavbou nových bytov alebo cyklistického chod níčka. Verím, že na sledujúce mestské zastupiteľstvo bude v ceste rozvoja úspešne pokračovať.
(Preklad: GP)
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A Vadasnak egyelőre nincs új igazgatója
A képviselőtestület október 24-i ülésének egyik napirendi
pontja a Vadas igazgatónak kinevezése volt. A testület
azonban nem adta áldását a Ján Oravec által beterjesztett
jelöltre.
A megfelelő személy kiválasztására a polgármester bizottságot hozott létre. A 11 pályázót elbíráló héttagú bizottságban
a városi hivatal négy osztályvezetője és három városi képviselő, köztük az alpolgármester kapott helyet, akik Hogenbuch
Endre pályázatát ítélték a legjobbnak. Ennek alapján a polgármester a városi hivatal alkalmazottját jelölte a fürdő igazgatói posztjára. Aránylag hosszú vita előzte meg a titkos szavazást. Ján Oravec polgármester értesüléseire hivatkozva még
a voksolás előtt kifogásolta, hogy egyeseknek fenntartásai
vannak jelöltjével szemben, és felszólította a képviselőket,
hogy a nyilvánosság előtt osszák meg vele fenntartásaikat.
Szerinte a bizottság jól döntött, és ha a tagok munkája ellen
nem merült fel kifogás, Hogenbuch Endrét a testületnek el
kellene fogadnia. Boócz Mária nehezményezte, hogy a „zsüriben”, túlsúlyban voltak a városi hivatal tisztségviselői, Belák
Ádám pedig hangsúlyozta: minden képviselő szuverén joga,
hogy a polgármester jelöltjéről miképpen fog szavazni. Végül
a titkos szavazás során öt képviselő igennel, hat nemmel voksolt, négyen pedig tartózkodtak a szavazástól. A testület és a
polgármester között jó ideje húzódó hatásköri vita alapján
sokan kétségbe vonják a polgármester eljárásának helyességét. Szerintük a Vadas igazgatójának kiválasztása nem a polgármester, hanem a testület hatáskörébe tartozik.
Gyetven Miklós, akinek igazgatói megbízatása október végén lejárt, az ülés másnapján levélben figyelmeztette a polgármestert és a képviselőket arra, hogy amennyiben megbízatása
lejárta után nem lesz kinevezve a társaság élére új igazgató,

veszélyes helyzet alakulhat ki, s annak a cég láthatja kárát.
Egyben tudatta velük, hogy ennek megakadályozása céljából
– átmeneti rendelkezés gyanánt – meghatalmazta helyettesét,
Karakán Gábort a cég képviseletével. Egyben figyelmükbe
ajánlotta a Kereskedelmi törvénykönyv, ill. az önkormányzati törvény vonatkozó rendelkezéseit, amelyek értelmében a
társaság igazgatójának kinevezéséről szóló „döntést a képviselőtestületnek kell meghoznia, és ehhez nincs szüksége senkinek a javaslatára, tehát a polgármesterére sem.” Továbbá,
„mivel az önkormányzati törvény értelmében a polgármester
javaslata csak költségvetési és járulékos szervezetek esetében
szükséges”, a város statútuma szerint pedig „A képviselőtestület jogosultságába tartozik főleg... dönteni azokban a kérdésekben, amelyekben a város, mint kereskedelmi társaságok
üzlettársa dönt...”, „egyértelmű, hogy a városi képviselőtestület felelőssége, hogy időben kinevezze az új ügyvezető igazgatót, és a képviselőtestületet ebben nem kötik semmiféle
polgármesteri javaslatok, vagy valamilyen célirányosan létrehozott „pályázati” bizottság javaslatai.” Tehát ezen okfejtése
szerint a Vadas igazgatójelöltjének kiválasztása nem az idézett
törvények szellemében fogant.
November 2-án a polgármester újabb lépésre szánta el magát, amikor is Hogenbuch Endrét bízta meg a Vadas irányításával. A szükséges cégbírósági bejegyzés körüli huzavona kapcsán kalandfilmekbe illő jelenetek zajlottak, amikor is városi
rendőrség segédletével törték fel a Vadas igazgatói irodájának ajtaját, amiért Gyetven Miklós feljelentést tett a rendőrségen. A cégbírósági bejegyzés sorsa egyelőre ismeretlen. Az
üggyel kapcsolatban az MKP frakció nyilatkozatott fogadott
el (lásd a 13. oldalon).
-OH-

Vadaš zatiaľ nemá nového riaditeľa
Jedným z programových bodov rokovania mestského zastupiteľstva dňa 24. októbra bolo vymenovanie nového riaditeľa Vadaš, s.r.o. Zastupiteľstvo však neschválilo návrh
primátora Jána Oravca.
Pre výber vhodného kandidáta primátor ustanovil komisiu. Sedemčlenná komisia, ktorá posúdila 11 prihlásených,
pozostávala zo štyroch vedúcich odborov mestského úradu a
troch poslancov, medzi nimi bol aj zástupca primátora. Komisia za najvhodnejšieho považovala Ing. Endre Hogenbucha. Na základe toho primátor mesta navrhol do funkcie
riaditeľa kúpaliska zamestnanca mestského úradu. Tajnému
hlasovaniu predchádzala pomerne dlhá diskusia. Ján Oravec
ešte pred hlasovaním – odvolávajúc sa na svoje informácie,
podľa ktorých niektorí poslanci majú výhrady voči jeho kandidátovi, vyzval poslancov, aby svoje výhrady otvorene vyslovili pred verejnosťou. Podľa neho komisia rozhodla správne, a keďže neboli výhrady ohľadne činnosti komisie, Endre
Hogenbucha by poslanci mali schváliť. Poslankyňa Mária
Boócz sa ohradila, že v komisii boli v prevahe funkcionári
mestského úradu. Poslanec Ádám Belák zdôraznil, že právom každého poslanca je rozhodnúť, ako bude hlasovať o
návrhu primátora. V tajnom hlasovaní päť poslancov hlasovalo za, šesť proti a štyria sa zdržali hlasovania. Na základe
kompetenčného sporu, ktorý už dlhší čas prebieha medzi zastupiteľstvom a primátorom, mnohí spochybňujú správnosť
konania primátora. Podľa nich výber riaditeľa Vadaš-u nepatrí do kompetencie primátora, ale do pôsobnosti zastupiteľstva.
Mikuláš Gyetven, ktorého poverenie koncom októbra
skončilo, deň po zasadnutí MZ v liste upozornil primátora a
poslancov na to, že pokiaľ po ukončení jeho mandátu nebu-

de vymenovaný nový konateľ vznikne nebezpečný stav, čo
môže zapríčiniť vznik škôd. Zároveň ich informoval, že v záujme zabránenia škodám – ako prechodné riešenie – udelil
plnomocenstvo zástupcovi riaditeľa Ing. Gabrielovi Karakánovi, aby zastupoval spoločnosť.
Zároveň im upriamil pozornosť na príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, resp. Zákona o obecnom zriadení,
v zmysle ktorých rozhodnutie o vymenovaní konateľa spoločnosti „musí urobiť mestské zastupiteľstvo, a nepotrebuje
k tomu návrh od nikoho, teda ani od primátora mesta.” Ďalej, nakoľko „návrh primátora je potrebný iba v prípade rozpočtových a príspevkových organizácií, a v zmysle Štatútu
mesta „Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:...rozhodovať v otázkach, v ktorých má mesto rozhodovať ako
spoločník obchodnej spoločnosti”, „je jednoznačné že je
zodpovednosťou mestského zastupiteľstva, aby včas vymenovalo nového konateľa, a mestské zastupiteľstvo pritom
nie je viazané nijakými návrhmi primátora, či návrhmi nejakej účelovo vytvorenej „výberovej” komisie.” Teda podľa
tejto argumentácie výber kandidáta na post konateľa sa neuskutočnil v duchu spomínaných zákonov.
2. novembra sa primátor podujal na ďalší krok, keď riadením Vadašu poveril Endre Hogenbucha. V súvislosti so zápisom potrebným do obchodného registra sa konali prieťahy
ako z kovbojky, keď za asistencie mestskej polície sa vylomili dvere kancelárie riaditeľa, za čo Mikuláš Gyetven podal
oznámenie na políciu. Osud zápisu do obchodného registra
zatiaľ nie je známy. V súvislosti s kauzou frakcia SMK prijala vyhlásenie (viď na strane 13.)
-OH(Preklad: Ági)
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Gondatlanságból halált okozott

A rendőr még mindig szolgálatban
A helyi önkormányzat október 24-i ülésén szót emelt annak a 17
éves, tragikusan elhunyt lánynak az édesapja is, aki Ján Oravec polgármestert és Simon Ferencet, a városi rendőrség parancsnokát vonta kérdőre amiatt, hogy több hónappal az után a tragikus közlekedési baleset után, amelyben egy városi rendőrnek – ha nem is szándékosan -, de köze volt a lánya halálához, a város miért nem élt azzal a
jogával, hogy az illetőt felfüggessze, netán megegyezéssel távozzon a
városi rendőrség kötelékéből? „Annak ellenére, hogy miután az illető betegállományban volt, s miután abból visszatért, büntetőeljárás
indult ellene, visszalépett dolgozni. Miért nem függesztették fel a tevékenységét? Most még olyan abszurd helyzetbe is kerülhetek, hogy
esetleg olyan ember büntet majd meg parkolásért, akinek része volt
a lányom halálában. Nekünk, szülőknek ez roppant kellemetlen, s ezzel, hogy ezt kell látnunk, az elszenvedetteken túl is büntetve érezzük
magunkat” – fejtette ki a lány édesapja.
Simon Ferenc rendőrparancsnok úgy válaszolt: „Sajnos nincs jogalap arra, hogy az illetőt a szolgálati kötelékből elbocsássák, mert a
városi rendőrségről szóló törvény kimondja, hogy aki nem szándékos
bűncselekményt követett el, az továbbra is lehet városi rendőr, s ez
vonatkozik az állami rendőrségre is.” Simon Ferenc tudatta: az illető
rendőrre már kiadtak egy büntetőparancsot, ám az államügyész azt
megfellebbezte, s ezért október 31-én bírósági tárgyalás lesz. „Ha a
rendőr ún. éles, tehát nem feltételes büntetést kap, mihelyst a bírósági döntés jogerőssé válik, a rendőrnek távoznia kell. Egyelőre nincs
jogalapunk arra, hogy elbocsássuk az illetőt” – mondta a rendőrparancsnok.
Ján Oravec polgármester szerint is különösen sajnálatos, ami történt, s ő megérti a szülők szempontjait is, de a munkáltatónak pillanatnyilag szerinte sincs jogalapja arra, hogy a rendőr ne dolgozhasson tovább. „Felmondani neki jelenleg nem tudunk, jogszerűtlen elbocsátás esetén pedig kártérítést követelhet. A rendőrfőnökkel úgy
egyeztünk meg, hogy ha az illető dolgozik is, lehetőleg szolgálatban

ne legyen szem előtt, mert mi is tudatában voltunk, hogy fontos az
emberek nézete, s neki sem könnyű ezek után az emberek elé állni.
A megoldás attól függ, hogy mi lesz a fellebbviteli tárgyalás eredménye. Jogerős börtönbüntetés esetén természetesen azonnal távoznia
kell, nem is fogja megvárni a felmondást. Jogos a felvetés, miszerint
közös megegyezéssel is távozhatott volna, de ez az egyezség még nem
született meg” – taglalta a polgármester. Ján Oravec idézte a vonatkozó törvényt, miszerint ilyen esetben a munkaköri, szolgálati összeférhetetlenség csak abban az esetben helytálló, ha valaki szándékosan
okozott bűncselekményt, vagy ha valakit jogerősen és nem feltételesen ítéltek el. Simon Ferenc arra a kérdésére, hogy mégis miért nem
lehetett legalább közös megegyezéssel felbontani a rendőr munkaviszonyát, úgy válaszolt: az illető nem volt szolgálatban, amikor a baleset történt és nem is fogyasztott alkoholt. Tehát még ilyen címen
sem bonthatnának vele szerződést, mert a munkáltatónak semmi köze ahhoz, hogy az alkalmazott civil életében mit csinál. Arról sem tehetünk, hogy a rendőrség az eset után nem azonnal vonta be a rendőr jogosítványát. Jogilag tehát autót még most is vezethet. Az illető
az eset után egyszer vezetett szolgálati kocsit, ám a polgármesterrel
azonnal szóltunk, hogy ez többé nem fordulhat elő. A büntetőparancsban a bíró gondatlanságból elkövetett halálokozást állapított
meg, ezért a rendőr két év feltételest kapott – négy évre felfüggesztve, továbbá négy évre eltiltották a járművezetéstől is. Rendkívül sajnálom a szülőket, meg tudom érteni őket, hiszen nekem is van olyan
korú lányom, mint az övéké volt, szegről-végről még rokonok is vagyunk, de ugyanakkor a rendőrt is meg tudom érteni, neki éppúgy
nagyon rossz” – fejtette ki a városi rendőrség parancsnoka.
(Értesüléseink szerint a fellebbviteli bíróság megerősítette az egyéni bíró döntését. Az egyelőre nem ismert, hogy az ügyész megfellebezi-e az ítéletet. – a szerk.)
(buch)

Spôsobil smrť z nedbanlivosti

Policajt ešte stále v službe
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, dňa 24. októbra
2006 otec 17-ročnej dievčiny, ktorá tragicky zahynula pri autonehode
apeloval na primátora Jána Oravca a náčelníka mestskej polície
Františka Šimona s otázkou, ako je možné, že po toľkých mesiacoch po
tragickej dopravnej nehode, v ktorom – i keď neúmyselne – sa príslušník mestskej polície pričinil o usmrtenie jeho dcéry, prečo neuplatnilo
mesto svoje právo na zastavenie jeho činnosti, prípadne prečo po vzájomnej dohode dotyčný neopustil zbor mestskej polície. „Napriek
tomu, že dotyčný bol zdravotne nespôsobilý, a po jeho nástupe bolo
proti nemu začaté trestné stíhanie, nastúpil do zamestnania. Prečo
nezastavili jeho činnost? Teraz sa môžem dostať aj do takej absurdnej
situácie, že za nesprávne parkovanie ma potrestá človek, ktorý mal
podiel na smrti mojej dcéry. Nám rodičom je to veľmi nepríjemné a
tým, že to musíme vidieť, pri tom utrpení sa cítime byť ešte viac trestaní” – vyjadril sa otec dievčiny.
Náčelník mestskej polície František Šimon odpovedal: „Žiaľ neexistuje právny dôvod na uvoľnenie dotyčného zo služobného pomeru,
pretože zákon o mestskej polícii hovorí, že kto sa nedopustil úmyselného trestného činu, môže byť naďalej mestským policajtom, a to isté
platí aj pre štátnu políciu.” František Šimon uviedol, že na dotyčnú
osobu už bol uvalený trest, ale prokurátor sa odvolal, a preto 31.
októbra bude ďalšie súdne pojednávanie. „Ak policajt dostane trest
odňatia slobody nepodmienečne a súdne rozhodnutie bude právoplatné, policajt musí okamžite odísť. Zatiaľ nemáme právny dôvod na prepustenie dotyčného” – vyhlásil náčelník mestskej polície.
Podľa primátora Jána Oravca je tiež veľmi poľutovaniahodné čo sa
stalo, a chápe postoj rodičov, ale zamestnávateľ momentálne nemá
právny dôvod na to, aby dotyčný nevykonávať svoju prácu naďalej.
„Výpoveď mu momentálne dať nevieme a pri protiprávnom prepustení

by mohol žiadať odškodné. S náčelníkom mestskej polície sme sa
dohodli tak, že aj keď je dotyčný v službe, nemal by byť príliš na očiach,
pretože aj my sme si boli vedomí toho, aký je dôležitý názor občanov,
a po tomto ani jemu nie je ľahké postaviť sa pred ľudí. Riešenie závisí
od toho, aké bude rozhodnutie odvolacieho pojednávania. V prípade
právoplatného odsúdenia na väzenie samozrejme musí okamžite odísť,
ani nepočká na výpoveď. Oprávnená je poznámka, prečo neodišiel po
vzájomnej dohode, ale táto dohoda ešte nenastala” – vysvetlil primátor. Ján Oravec citoval príslušný zákon, podľa ktorého pracovný, služobný stret záujmov je opodstatnený len vtedy, keď niekto sa dopustil
úmyselného trestného činu, alebo keď ho odsúdia nepodmienečne.
František Šimon na otázku, prečo nebolo možné rozviazanie pracovnej
zmluvy aspoň po vzájomnej dohode, odpovedal: „V čase nehody nebol
dotyčný v službe, a ani nepožil žiadny alkohol. To znamená, že ani z
takého dôvodu sme nemohli zmluvu rozviazať, veď zamestnávateľ
nemá vplyv na to, že jeho zamestnanec čo robí vo svojom civilnom
živote. Nemôžeme ani za to, že polícia neodňala vodičský preukaz
okamžite po udalosti. Oprávnenie na riadenie motorového vozidla má
teda doteraz. Dotyčný po nehode raz riadil služobné auto, ale s primátorom sme okamžite zakročili, aby sa to viackrát nestalo. V rozsudku
samosudca uviedol zavinenie usmrtenia z nedbanlivosti, a uvalil trest
odňatia slobody na dva roky s podmienkou na štyri roky, a odňatie
vodičského oprávnenia tak isto na štyri roky. Veľmi ľutujem rodičov a
chápem ich, aj ja mám dcéru v takom veku, sme dokonca aj vzdialení
príbuzní. Zároveň však chápem aj policajta, aj on to prežíva s ťažkosťami” – povedal náčelník mestskej polície.
(Podľa našich informácií odvolací súd potvrdil rozsudok samosudcu.
Či sa prokurátor odvolá, zatiaľ nie je známe – red.).
(buch) (Preklad: gp)
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Prvý rok pešej zóny
Dňa 9. septembra 2006 bolo tomu už rok, čo bola štúrovská pešia zóna oficiálne otvorená pre širokú verejnosť. Išlo o
investičnú akciu, ktorá svojim rozsahom a veľkosťou zásahu
do existujúceho urbanistického a dopravného riešenia mesta
doteraz nemala obdobu. Začiatky však neboli ľahké. Už samotný zrod nápadu bol sprevádzaný nedôverou a kritickými
ohlasmi. Nebol to však žiadny problém, skôr naopak, možnosť povedať vlastný názor v prospech alebo neprospech veci
je základným pilierom každej demokracie.
Na mnohé prekážky sme narazili aj počas realizácie. Blížiaca sa letná turistická sezóna značne skomplikovala prestavbu
centrálnej časti mesta. Jej negatívne dopady na spokojnosť
návštevníkov sa minimalizovali, aby boli čo najmenej citeľné.
Do cesty sa nám postavili nepredvídané momenty, ako sú
zmena dodávateľa stavby, viaceré obmeny rozpočtu, či časový posun s platbami zo strany štátu. Niet divu, že Štúrovo čelilo toľkým prekážkam počas realizácie, keďže bolo prvým
mestom a akýmsi pokusným králikom, ktoré po schválení nenávratného finančného príspevku pripravilo všetky dokumenty (záložná zmluva, bankový úver, dokončené verejné obstarávanie). Tie boli potrebné k podpísaniu zmluvy so Sprostredkovateľským orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (SOP PaS), ktorým je Slovenská agentúra pre
cestovný ruch (SACR). Dali sme poriadne zabrať aj zamestnancom SACR, ktorým patrí veľké poďakovanie za pomoc v
každom štádiu investície. Len pre porovnanie uvádzam, že
kým náš projekt bol po technickej stránke ukončený k
9.9.2005 a stavba skolaudovaná dňa 15.11.2005, SACR začala podpisovať zmluvy o nenávratný finančný príspevok s
ostatnými mestami, ktoré získali dotáciu, až koncom septembra 2005.
Pešia zóna nedávno oslávila svoje prvé narodeniny a má za
sebou prvú úspešnú letnú sezónu. Zo začiatku sa však mnohým obyvateľom mesta nová štruktúra nepozdávala. Vodiči a
dodávatelia tovaru sa museli prispôsobiť zmenenej organizácii dopravy. Podnikatelia sa museli zmieriť so skutočnosťou,
že vlastné autá môžu zaparkovať len mimo pešej zóny. Pozi-

tívnu zmenu určite ocenili chodci, ktorí sa môžu v centre prechádzať a posedávať v nádhernom prostredí, bez toho, aby sa
sami stali prekážkami automobilových pretekov. Kladné
ohodnotenie získalo mesto aj zo strany turistov a návštevníkov. Podľa názoru vedenia MsÚ, vytvorenie pešej zóny splnilo svoj účel. Vytvorila sa rekreačno-oddychová zóna, na ktorú môže byť právom hrdý každý Štúrovčan, a ktorá celkom iste priniesla so sebou ďalší rozvoj cestovného ruchu. O tom, že
štúrovská pešia zóna zlepšuje imidž mesta, svedčí aj návšteva
delegácie miestnych zákonodarcov mesta Tatabánya a zamestnancov tamojšieho mestského úradu dňa 29.6.2006.
Hostia z Maďarska prišli do Štúrova na jednodňové pracovné
stretnutie, na ktorom ich Mgr. Ján Oravec primátor, Ing.
arch. Miroslav Šafranko vedúci oddelenia výstavby a Ing. Endre Hogenbuch projektový manažér informovali o skúsenostiach a úskaliach v procese prípravy projektu a jeho samotnej
realizácie.
Vážení čitatelia, na záver Vás prosím, aby ste sa s nami podelili o Vaše pripomienky, zaujímavé príbehy či nepríjemné
skúsenosti súvisiace s pešou zónou. Váš pozitívny či negatívny názor prijmeme s pochopením. Privítali by sme aj názory,
akým smerom by sa malo ďalej centrum mesta rozvíjať. Takže, neváhajte prosím a napíšte! Ďakujeme.
Ing. Endre Hogenbuch – projektový manažér MsÚ

Základné údaje o projekte
Názov projektu
Operaþný program
Priorita
Opatrenie

Revitalizácia okolia termálneho kúpaliska pre
zvýšený turistický ruch
SOP Priemysel a služby
2. Rozvoj cestovného ruchu
2.1. Podpora budovania a rekonštrukcie
infraštruktúry cestovného ruchu
05/2006 – 09/2006

ýasový horizont projektu
Financovanie investície (tis. Sk)
Výška nenávratného finanþného príspevku (NFP)
Príspevok z fondu ERDF
Príspevok zo ŠR SR
Vlastné zdroje podĐa zmluvy o NFP
Hodnota investície nad rámec zmluvy od NFP

40 000,0
31 578,9
8 421,1
2 105,3
6 893,7

Fölényes Fidesz győzelem Esztergomban
Mind Esztergomban, mind Komárom-Esztergom megyében az ellenzéki pártok, illetve az általuk támogatott képviselőjelöltek nyerték az október elsejei önkormányzati választásokat. Párkány testvérvárosának polgármestere nagy előnnyel, a szavazatok 60,58 százalékával a Fidesz és KDNP színeiben induló Meggyes Tamás maradt.
Egy egyéni választókerületben független jelölt, míg a többi
tizenháromban kivétel nélkül a FIDESZ jelöltjei nyertek.
Kompenzációs listáról került be 3 MSzP-SZDSZ-es jelölt, 2
MDF-es, 2 civil és ketten a vállalkozók pártjából. Az önkormányzati választásokkal egy időben került sor testvérvárosunkban a szlovák, lengyel, német, cigány, ruszin és bolgár
kisebbségi önkormányzati képviselők megválasztására is.
Meggyes Tamás régi-új polgármester a voksolás eredménye
ismeretében fontosnak tartotta, hogy az esztergomiak nagy
arányban vettek részt a választáson. Szerinte ez a helyi polgárok öntudatát jelzi, amire büszkék lehetnek. Úgy véli, hogy
az emberek kiálltak az önkormányzat által szorgalmazott előremutató program mellett. Az eddigiekhez képest az új megyei közgyűléssel is eredményesebb együttműködésre számít.
Az sem elhanyagolható körülmény, hogy a régióban mindenhol Fideszes vezetés alakult, így a polgármester szerint könnyebb lesz érvényesíteni a város érdekeit. Így a következő
években sikerülhet lefaragni azt a sokéves hátrányt, amit az
előző vezetés ellenségessége miatt a királyváros elszenvedett.

Trianon után Esztergomnak elveszett a vonzáskörzete –
Esztergom vármegye nagyobbik fele és zsákutcás település
lett belőle. E hátrányok részbeni felszámolásához nagyban
hozzásegített a Mária Valéria híd felújítása. 1989 előtt a
kommunista vezetés klerikális fellegvárként tartotta számon
a királyvárost, emiatt mellőzték és hátrányokat szenvedett.
A kitörési pontokat nem volt egyszerű megtalálni. A fiatal,
harmincas éveiben járó Meggyes Tamásnak – akit 2000-ben
időközi választáson tettek meg polgármesterükké az esztergomiak – ez sikerült. Irányítása alatt a város költségvetése
hat év alatt csaknem ötszörösére emelkedett. A büdzsé több
mint egyharmadát beruházásokra, fejlesztésekre fordítja a
város önkormányzata. 2005 leglátványosabb beruházása
volt a novemberben átadott Aquasziget – élményfürdő. A
Széchenyi-terv keretében 3,6 milliárd forintos ráfordítással
megvalósult épületegyüttesben eddig már több mint 130
ezer látogató fordult meg. Az idei legnagyobb – hozzávetőleg egymilliárd forintos – beruházás a Főtér átépítése, amely
teljes közműcserével jár. A polgármesteri hivatal előtti tér
több új szobrot, díszkutat, valamint díszburkolatot kap.
Emellett az újonnan telepített hársfáknak és platánoknak
köszönhetően nagyobb lesz a zöldfelület is. Hamarosan
megújul az ország első szállodájának tartott 160 éves Fürdő
Szálló is.
Oravetz Ferenc
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A sétálóutca egy éve
Szeptember 9-én volt egy éve annak, hogy a párkányi sétálóutcát hivatalosan átadták. A beruházáshoz eddig nem
volt hasonló városunkban, ami annak terjedelmét és a városrendezésre, illetve a közlekedési rend átalakítására való
hatását illeti. A kezdet nem volt könnyű. Már a gondolat
születését is bizalmatlanság és kritika kísérte. Ez azonban
nem jelentet gondot, éppen ellenkezőleg. A véleménynyilvánítás – pozitív vagy negatív értelemben – minden demokrácia alappillérének számít.
A kivitelezés során is találkoztunk akadályokkal. Az idegenforgalmi szezon közeledte is bonyolította a városközpont átépítését. Minimalizáltuk az idelátogatókra gyakorolt negatív hatásokat, hogy azok a lehető legkevésbé legyenek érezhetőek. Előre nem látható eseményekkel kellett szembesülnünk, mint a kivitelező változása, a költségvetés különböző változatai, vagy az állam által fizetett
részletek elodázódása. Nem csoda, hogy Párkánynak ennyi
akadályt kellet leküzdenie, mivel elsők voltunk – egyfajta
kísérleti nyúl – azon városok közt, amely a sikeres pályázat után elkészítette a szükséges hivatalos okmányokat (zálogszerződés, bankhitel, lezárt közbeszerzési folyamat).
Mindez szükséges volt Szlovák Idegenforgalmi Ügynökséggel kötött szerződéshez, amely az Ipar és Szolgáltatások
szektoroperációs program közvetítő szerve volt . Alaposan
megdolgoztattuk az ügynökség munkatársait is, akiknek
köszönettel tartozunk a beruházás egyes szakaszaiban
nyújtott segítségükért. Csupán összehasonlításként jegyzem meg, hogy míg a beruházás műszakilag 2005. szeptember 9-én volt befejezve, az átadásra pedig 2005. november 15-én került sor, addig az ügynökség csak szeptember végén kezdte aláírni a támogatási szerződéseket a
többi nyertes várossal.

A sétálóutca nemrég első születésnapját ünnepelte, és
egy sikeres nyári idényt tudhat maga mögött. Az új állapot
eleinte nem mindenkinek felelt meg. A gépjárművezetők
és az áruellátók kénytelenek voltak megbarátkozni a megváltozott közlekedési renddel. A vállalkozóknak meg kellett békélniük azzal, hogy a gépkocsijaik csak a sétálóutcán
kívül parkolhatnak. A gyalogosok bizonyára értékelték a
pozitív változást, mert anélkül sétálhatnak és üldögélhetnek a szép környezetben, hogy versenypálya akadálynak
érezték volna magukat. A turisták és idelátogatók is pozitívan értékelték a várost. A városi hivatal vezetése szerint
a sétálóutca kialakítása teljesítette küldetését. Létrejött egy
pihenésre alkalmas övezet, amelyre méltán lehet büszke
minden párkányi lakos, és amely minden bizonnyal magával hozta az idegenforgalom további fejlődését. Hogy a sétálóutca továbbá javítja a város imázsát, alátámasztja a tatabányai polgármesteri hivatal küldöttségének 2006. szeptember 29-i látogatása is. A magyarországi vendégek egynapos munkamegbeszélésre jöttek, amelyen Mgr. Ján
Oravec polgármester, Ing. Miroslav Šafranko, építésügyi
osztályvezető és Ing. Hogenbuch Endre, projektmenedzser
tájékoztatták őket a projekt elkészítésének és megvalósításának tapasztalatairól és nehézségeiről.
Tisztelt olvasók, végezetül kérem Önöket, hogy osszák
meg velünk a sétálóutcával kapcsolatos megjegyzéseiket,
érdekes történeteiket vagy akár kellemetlen tapasztalataikat. Megértéssel fogadjuk úgy pozitív, mind negatív tapasztalataikat. Örömmel fogadnánk a sétálóutca további
fejlődésével kapcsolatos nézeteiket is. Na habozzanak, írjanak! Köszönjük.
Hogenbuch Endre, a városi hivatal projektmenedzsere
(Ford: Ági)

Plavecká bilancia
Plavecký oddiel Delphinus Štúrovo dňa 2. septembra usporiadal tradičné plavecké preteky Štúrovské stovky (28. ročník). Tento ročník začínal slávnostným nástupom pretekárov
z 19 oddielov zo Slovenska, 7 oddielov z Maďarska a 3 oddielov z Českej republiky. Celkovo sa pretekov zúčastnilo 316
plavcov v 32 disciplínach a bolo vykonaných 1058 štartov.
Našim plavcom sa tohto roku celkom darilo, snáď aj preto,
že cez prázdniny mnohí neoddychovali, ale poctivo trénovali, za čo treba poďakovať aj trénerom MVDr. Petrovi Synakovi, Miroslavovi Fránikovi a taktiež Gabike Vevurkovej a Gabike Tóthovej, ktoré sa venovali mladším začínajúcim plavcom a mnohokrát zastupovali trénerov starších plavcov.
Najlepšie medailové umiestnenia v silnej konkurencii si vybojovali Richard Tóth (2.miesto – 100m prsia a Martin Koreň (3.miesto – 50m kraul). Veľmi dobre účinkovali aj naši
najmladší plavci, ktorí mali svoj prvý pretekársky krst práve
na Štúrovských stovkách. Boli to Paulína Stašková, Vivien
Baňárová, Viktor Csanyi, Zoltán Kalmár. Tohtoročné preteky sa mohli uskutočniť vďaka týmto sponzorom:
VADAŠ, s.r.o., Dunapack Slobox, s.r.o., ESPÉ, s.r.o., Danubia & Company, s.r.o., Elektro Demar, s.r.o., Kartobal,
s.r.o. Štúrovo, Morez, s.r.o. Nitra, SLOVFENSTHERM,
s.r.o., AT Dunaj, s.r.o. – Dubník, Husquarna, Smurfit Kappa,
a.s., Smurfit Kappa obaly, Asuncion-pohrebníctvo-Csányi,
Asuncion-kožená galantéria, Karol Kalmár, Coldrex, Mesto
Štúrovo, Bufet Fod-Fer, Bufet Bunker, SLOVPAP, IL-MED,
ICO-PAL, Ricsi Press, Kvetinárstvo Linda, Bystrina – pitný
režim, Fabo Computer. Veľká vďaka patrí tiež všetkým rodičom našich plavcov.

Druhý septembrový víkend 8.9.2006 sa naši plavci zúčastnili medzinárodných plaveckých pretekov „Harkány sprint”,
kde sa najlepšie darilo Kláre Vevurkovej, ktorá sa umiestnila
dvakrát na 3. mieste a štafete v zložení Tóth, Mejia, Nothart,
Németh, ktorá si vybojovala 2. miesto. Ani ostatných plavcov nezaskočila silná konkurencia zo šiestich štátov a potvrdili svoju skvelú formu. Viktória Tóthová – 6.miesto, Richard
Tóth 2 x 7. miesto, Ladislav Németh – 4.miesto, Martin Koreň – 7.miesto, Peter Koreň – 6.miesto.
9. septembra ich čakal ďalší pretek pod názvom „Tenkes
Kupa”, kde znovu potvrdili svoje kvality o čom svedčia aj nasledovné výsledky: Viktória Tóthová – 4. miesto – 400m
VSP; Klára Vevurková – 1. miesto – 100m poloha; Richard
Tóth – 4. miesto – 100m motýlik; Ladislav Németh – 1.
miesto – 100m poloha; Peter Koreň – 2. miesto – 50m prsia.
Aj posledný septembrový víkend sa pre plavecký oddiel niesol v pretekárskom duchu. Sedem našich plavcov sa zúčastnilo „Veľkej ceny Veľkého Krtíša”, v krytom bazéne.
Zo súťaže sa vrátili so siedmimi medailami, o ktoré sa postarali: Viktória Tóthová – 3.miesto 100m VSP; Klára Vevurková – dve 3. miesta: 50mVSP a 50m Z a 2. miesto 100mb
PP; Richard Tóth – 1. miesto 100m PP; Martin Koreň – 1.
miesto 50m Z a 3. miesto 100m VSP. Aj ostatné umiestnenia
ukázali skvelú prípravu našich plavcov, keďže boli vždy v prvej desiatke štartovej listiny. Medzi nich patrili aj Antonio
Mejia, Santiago Mejia a Bálint Nothart. Naši plavci teda ukázali, že prechod z vonkajšieho bazénu na krytý zvládli veľmi
dobre.
G.V.
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„Egy nemzet nem élhet hősök, példaképek nélkül”
E jelmondat jegyében került sor immár negyedik alkalommal a Regionális Történelmi Konferencia megrendezésére Párkányban. A konferencia témája az 1956-os magyar forradalom volt, amelynek keretében számos érzelmektől átfűtött előadást hallhatott a mintegy 70
meghívott vendég, akik a kultúrház előcsarnokában megnyílt kiállítást
is megtekinthették.
Nikowitz Oszkár, a magyar külügyi tárca tanácsosa a Sobieski evezős emléktúra több évtizedes hagyományait elevenítette fel, amelynek
gyökerei az 1933-ban Esztergomban felavatott Sobieski emlékműhöz
nyúlnak vissza. Míg a magyar és lengyel evezősök és kenusok kezdetben két napig, a hetvenes években már 12 napon át túráztak együtt.
Ezzel kapcsolatban Csombor Erzsébet, az Esztergomi Levéltár igazgatója annak a véleményének adott hangot, hogy a jelenleg halódó vízi
túra felelevenítéséhez vissza kellene térni az 1933-as versenyhez, s a
lengyeleken kívül meg kellene szólítani az osztrák és a szlovák evezősöket, kenusokat is.
Kovács István, Magyarország egykori krakkói konzulja előadásának
témája a magyar szabadságharc lengyelországi visszhangja volt. Az 56os magyar forradalom hatására megmozdult az egész lengyel társadalom, több mint 16 ezer ember jelentkezett véradásra, hogy vérüket a
harcokban megsérült magyar szabadságharcosoknak ajánlják fel. Hozzávetőleg 31 millió zloty gyűlt össze közadakozásból, emellett a lengyel kormány kb. 100 millió zloty értékben szenet, tűzifát, építőanyagot, kötszert és élelmiszert küldött a vérző Magyarország megsegítésére. Ez egyötöde volt a különböző országoktól kapott összes segítségnek – több volt, mint amennyi az USA-ból érkezett. A magyarok szabadságharca megihlette a lengyel költőket, zeneszerzőket és filmeseket
is.
Rácz Sándor, az 1956-os forradalmi munkásmegmozdulások egyik
vezéralakja, egykor életfogytiglani börtönre ítélt szabadságharcos szólt
a munkástanácsokkal kapcsolatban emlegetett, harmadik útról, ami
köztes megoldást kínált a kapitalizmus és szocializmus között. Tanulságos, érzelemtől átfűtött előadásán vörös fonalként húzódott végig a
forradalom tisztasága, a szabadság és tisztesség iránti szeretet. „A hazugság nem járható út az igaz ember számára, előre csak a becsületes
munka vezet” – fogalmazott a Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli
elnöke. A történelemben először fordult elő, hogy egy maroknyi nép
szembe mert szállni a hatalmas Szovjetunióval. A pesti srácok
Molotov-koktéljaikkal tankok tucatjait tették harcképtelenné. A forra-

dalom egy igazi csoda volt, amelyet 43 ország költői 28 nyelven üdvözöltek és énekeltek meg. Örömét fejezte, ki hogy ma szerte a világban
megemlékeznek 56-ról, amely a kommunista rendszer bukásának kezdetét jelentette. Sajnos a mai magyarországi állapotok szerinte nem teszik lehetővé, hogy igazi ünnep, egy egységes magyar társadalom ünnepe legyen.
Csapó Endre, az Ausztráliai Magyar Élet főszerkesztője a népelnyomó korrupt kormányt elsöpörő 56-os forradalom jelentőségét ecsetelte. Szerinte sorsfordító jelentősége volt, mert kényszerpályára helyezte a nagyhatalmakat. Megtudhattuk tőle, hogy 1957 óta Ausztráliában
minden évben megünneplik az évfordulót. A rendszerváltás előtt Magyarországon meghamisították a forradalmat, ezzel szemben az ausztráliai magyarok kezdettől fogva reális tájékoztatást kaptak 56-ról.
Míg Szesztay Ádám történész, Simon Attila a Fórum Intézet munkatársa, és Bukovszky László, a szlovák Nemzeti Emlékezet Levéltárának igazgatója az 56-os szabadságharc határon túli, főleg szlovákiai
visszhangját boncolgatták, Für Lajos érzelmekre ható előadásában arra mutatott rá, hogy a forradalom kitörése szempontjából az ideológia
elleni lázadás mellett a magyar lélekben szerepet játszott az első és a
második világháború okozta keserűség, a nyolc részre szakított nemzet keserűsége. „Jó lenne, ha a magyar szívek ugyanúgy dobognának,
mint 56-ban” – mondta befejezésül az Antall-kormány egykori védelmi minisztere.
A 85 éves Hábel György, a nemzet egyik fáradhatatlan „napszámosa” a Rákóczi Szövetség képviseltében üdvözülte a konferenciát.
Palkovics Blanka a Párkányban tervezett Sobieski szobor eddigi történetéről tájékoztatta dióhéjban az egybegyűlteket. Papp Katalin a párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola igazgatója bejelentette, hogy
vendégművészekkel együtt jótékonysági koncertet szerveznek a Sobieski emlékmű felállításának előmozdítására.
Dániel Erzsébet zárszóként köszönetet mondott a támogatóknak, a
vendégeknek és az előadóknak. A konferenciát Illyés Gyula: Árpád és
Márai Sándor: Mennyből az angyal, menj sietve c. versei keretezték. A
Limes Anavum Regionális Kulturális Társulás, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya, a Csemadok Párkányi Alapszervezete, és a
Városi Művelődési Központ által szervezett szakmai tanácskozás védnöke Szigeti László parlamenti képviselő, az MKP polgármesterjelöltje volt.
Oravetz Ferenc

„Szálljon a dal!”
Október 6-8 között immár tizennegyedik alkalommal kerültek
megrendezésre a Párkányi Zenei Napok. A komolyzene és a tánc kedvelőit ezúttal is magas színvonalú és egyedi művészeti produkciók csalogatták a helyszínre. Még 2005-ben Szomolányi Attila, a Linum Művészeti Fesztivál igazgatójának (Nagykovácsi) javaslatára a párkányi
Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola is bekapcsolódott a V4 Junior –
„Szálljon a dal!” nevezetű nemzetközi pályázatba. A visegrádi négyek
kiválasztott művészeti iskoláinak pályázata sikeresnek bizonyult, így
ebben az évben Krakkó és Budapest után Párkányban került lebonyolításra a háromnapos koncertsorozat. A nyitóhangverseny a művészeti alapiskola koncerttermében zajlott. Bevezető zenei számként Oláh
Tamás tolmácsolásában Fréderic Chopin ismert cisz-moll Nocturne
zongoradarabja csendült fel érzékletes felfogásban. A hangverseny
Andrea Lelóczka énekével, Martin Janák (gitár), Szabó Klaudia (hárfa) és Bagota Tamás fuvolajátékával folytatódott. A rendkívüli tehetséggel megáldott két ifjú lengyel zenészdiák, Aleksander Daszkiewicz
(hegedű) és Lukas Pawlikowski (gordonka) szuverén és precíz előadásmódjukkal lopták be magukat a közönség szívébe. Szereplésük
maradandó élmény volt a jelenlévők számára. Hosszú idő után a budapesti Tóth Aladár Zeneiskola növendékeinek köszönhetően fagott
és cimbalom muzsika áradozott a koncertteremben. A komolyzenei
estet Bach és Mozart igényes műveinek előadásával, a David Nečas által vezényelt prágai vonószenekar zárta. Szombaton a műsor gálahangversennyel folytatódott a VMK nagytermében. A négy művésze-

ti iskola diákjain kívül a programot további vendégművészek tarkították. A pozsonyi Eva Jaczová Táncművészeti Konzervatórium növendékei ismét értékes koreográfiákkal lepték meg a közönséget. Magas
zenei tudásról tett tanúbizonyságot Justine Papp fuvola- és Papp László hárfajátéka. A művészházaspár a legigényesebb technikai feladatokat is teljes könnyedséggel, bravúrosan oldotta meg, a zenei tartalom
megformálásáról nem is beszélve. Papp László hárfaművész számtalan
jeles nemzetközi interpretációs verseny győztese. B. Smetana „Vltava”
c. szerzeményét a közönség lélegzetvisszafojtva hallgatta.
A zenei est végén immár hagyományosan fellépett a párkányi Stilla
Pectus női kar, Papp Katalin vezényletével. A Párkányi Zenei Napok
tizennegyedik évfolyamát a Muzslai Római Katolikus Templomban
megtartott ünnepi szentmise zárta, melyen felléptek a budapesti zeneiskola diákjai és a Stilla Pectus kórus. Szólót énekelt Sotkovszky Lajos.
A visegrádi négyek művészeti iskoláinak programsorozata decemberben Prágában folytatódik. Amint megtudtuk, Szomolányi Attila főszervező már egy újabb pályázatot nyújtott be elbírálásra, amely a
táncművészetre irányul. A háromnapos rendezvénysorozat megszervezéséért és rendezéséért köszönet illeti a szereplőket, a Liszt Ferenc
Művészeti Alapiskola igazgatóságát, tanárait, személyzetét és szülői
munkaközösségét. Köszönet a támogatásért a városi önkormányzatnak, a városi művelődési központnak, a muzslai plébániahivatalnak és
a rendezvény további támogatóinak.
Mgr. Art. Cucor Roland
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Az MKP frakció nyilatkozata

Vyhlásenie frakcie SMK

Az utóbbi hetekben és napokban a Vadas Kft. körüli történések az alábbi nyilatkozat közzétételére késztették a városi képviselőtestület MKP frakcióját.
Párkány polgármestere, Ján Oravec 2006. november 2-án
képviselőtestületi határozat nélkül, önkényesen a párkányi Vadas Kft. igazgatói székébe ültette saját jelöltjét, Hogenbuch Endrét. Ezzel figyelmen kívül hagyta a testület 2006. október 24-én
hozott döntését, amellyel az elutasította Hogenbuch Endre igazgatói kinevezését. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogi szabályozás értelmében a Vadas Kft. ügyvezető igazgatójának kiválasztása és kinevezése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik, a
képviselőtestület MKP frakciója tiltakozásának ad hangot a polgármester önkényes eljárása ellen, és azt a leghatározottabban
elítéli. Megítélésünk szerint a polgármester letért a jogi útról és
a nyílt konfrontációt választotta, ezért kezdeményezni fogjuk a
helyzet rendezését célzó jogi lépéseket.
Mindazonáltal nem látjuk célravezetőnek a helyzet további elmérgesítését a polgármesterrel vívott meddő viták folytatásával,
mert ezek nem vezetnek sehová. Nem teszünk erőfitogtató ellenlépéséket, és a testület és a polgármester között fennálló hatásköri vita eldöntését mi az illetékes joghatóságokra bízzuk. A
jelen helyzetben minden egyéb lépés csak tovább súlyosbítaná a
kritikus helyzetet. Az MKP önkormányzati frakciója ebben nem
érdekelt. A város és a Vadas érdekeit meggyőződésünk szerint
jobban szolgálja, ha a kedélyek lecsillapodnak és ismét jogi útra
terelődik az ügy rendezése. Nyugtalansággal tölt el bennünket
továbbá az, hogy a polgármester – akinek elsődleges feladata őrködni a város vagyona és érdekei felett – úgy ültette be emberét
a Vadas igazgatói székébe, hogy előtte nem történt meg a Vadas
vagyonának rendes átvétele a korábbi igazgatótól. Nyomatékosan tiltakozunk az ilyen felelőtlen lépés ellen, amelynek eredményeként jelentős városi vagyon kerülhet veszélybe, nem beszélve arról, hogy egy ilyen lépés mennyire elbizonytalaníthatja és
demoralizálhatja a társaság alkalmazottait. Elutasítjuk az ilyen
tekintélyelvű, parancsuralmi módszerek alkalmazását, és a közügyeknek ezt a kézi vezérléssel való irányítását.
Az ügy kapcsán azért választottuk az állásfoglalás ezen formáját, mert Ján Oravec polgármester – a Vadas és egyéb ügyek
kapcsán – már számtalanszor tanújelét adta arroganciájának és
annak, hogy képtelen normális párbeszédet folytatni a testülettel. Így az értelmes kommunikáció lehetőségei szinte teljesen
megszűntek. Ezen sajnos semmilyen érvelés nem segít és nem
változtat. A rendezés kulcsa a választópolgárok kezében is van.

Udalosti posledných týždňov a dní okolo Vadaš s.r.o prinútili frakciu SMK pôsobiaceho v Mestskom zastupiteľstve
v Štúrove na zverejnenie nasledovného vyhlásenia.
Primátor mesta Štúrovo, Ján Oravec 2. novembra 2006
dosadil do kresla riaditeľa Vadaš s.r.o svojho nominanta Endre Hogenbucha svojvolne, bez rozhodnutia zastupiteľstva.
Tým ignoroval rozhodnutie poslaneckého zboru zo dňa 24.
10. 2006, ktorým MZ zamietlo vymenovanie Endre Hogenbucha do funkcie riaditeľa. Vzhľadom na to, že v zmysle platnej právnej úpravy výber a vymenovanie konateľa – riaditeľa Vadaš s.r.o patrí do kompetencie mestského zastupiteľstva, frakcia SMK protestuje proti svojvolnému postupu primátora, a dôrazne odsudzuje tento počin. Podľa nášho posúdenia primátor opustil cestu práva a zvolil si otvorenú konfrontáciu, preto budeme iniciovať právne kroky smerujúce
k náprave situácie.
Na druhej strane však nepovažujeme za účelné ďalšie prehľbenie situácie pokračovaním bezvýsledných diskusií s primátorom, lebo to nevedie nikam. Neurobíme odvetné kroky
z pozície sily, a rozhodnutie vo veci kompetenčného sporu
medzi zastupiteľstvom a primátorom my prenecháme na príslušné právne orgány. V súčasnej situácii každý iný krok by
len prehľboval kritickú situáciu. Frakcia SMK na tom nemá
záujem. Záujmom mesta a Vadašu podľa nášho presvedčenia
lepšie poslúži utíšenie vášní a navrátenie vecí medzi právne
mantinely. Naplňuje nás so znepokojením aj to, že primátor
– ktorého prvoradou úlohou je ustráženie majetku a záujmov
mesta – dosadil svojho človeka tak, že sa neuskutočnilo regulárne prevzatie majetku spoločnosti od predošlého riaditeľa. Dôrazne protestujeme proti takémuto kroku, v dôsledku
čoho môže byť ohrozený nemalý mestský majetok, nehovoriac o tom, že takýto krok môže vážne zneistiť a demoralizovať zamestnancov spoločnosti. Odmietame uplatnenie takýchto autoritárskych, poručníckych metód a riadenie vecí
verejných spôsobom ručného velenia.
V súvislosti s touto kauzou sme si preto zvolili tento spôsob vyjadrenia nášho stanoviska, lebo primátor Ján Oravec –
v súvislosti so záležitosťami Vadašu, a aj pri iných príležitostiach – nespočetný krát prejavil svoju aroganciu a to, že nie
je schopný viesť normálny dialóg so zastupiteľstvom, preto
možnosti rozumnej komunikácie sa takmer vyčerpali. Tomu,
žiaľ nepomôže a ani na tom nič nezmení žiadna argumentácia. Zjednanie nápravy je aj v rukách voličov.

Párkány, 2006. november 5.

Štúrovo, 5. novembra 2006

Víťazný konkurz na obnovu budovy

Štúrovo zase bez onkológie
Dobrá ale zároveň aj zlá správa prišla z polikliniky. Na obnovu budovy poliklinika vyhrala na konkurze Ministerstva regionálneho rozvoja 20 miliónov korún. Zároveň koncom októbra
ukončila svoju činnosť onkologická ambulancia v Štúrove, pacienti teda budú musieť cestovať opäť do Nových Zámkov.
Aj keď je známe, že v regióne Štúrova je vysoký výskyt pacientov s nádorovými ochoreniami, a možnosť odborného onkologického vyšetrenia urgovala aj krajská zdravotnícka komisia i vedenie polikliniky, po niekoľkých mesiacoch znovu ukončia svoju
činnosť z Nových Zámkov dochádzajúci dvaja odborníci, ktorí
doteraz prijímali pacientov dvakrát týždenne – v pondelok a piatok v poobedňajších hodinách.
„Sú za tým ekonomické dôvody, s dvoma odbornými lekármi
totiž neuzavreli zmluvu dve rozhodujúce zdravotné poisťovne
polikliniky, a to Všeobecná zdravotná poisťovňa a poisťovňa
Apollo. Na to by bola šanca iba v prípade, keby lekári dochádzali častejšie, ale nakoľko sa jedná o špecialistov, ani novozámoc-

ká nemocnica ich nemôže uvoľniť na dlhšiu dobu” – vysvetlil dôvody riaditeľ polikliniky András Czékus. Na druhej strane od augusta máme zabezpečené neustále ultrazvukové vyšetrenia.
Štúrovská poliklinika vyhrala 20 miliónov Sk na obnovu budovy, z toho 5%-nú samoúčasť zabezpečila Nitrianska krajská
samospráva. Peniaze budú použité na zateplenie, výmenu okien,
oplotenie zadnej časti pozemku, vybudovanie parkoviska a garáží. Momentálne sa pripravujú projekty, verejné obstarávanie by
malo prebehnúť v januári 2007.
Poliklinika žiadala od kraja aj taký finančný balík, ktorý je
potrebný na najnutnejšie opravy, ale ktoré sa nedostali do projektu podaného na ministerstvo. Krajská samospráva poskytla
ďalšie 3 milióny korún nad rámec projektu na zateplenie a výmenu okien. Plánuje sa aj obnova strechy. Riaditeľ verí, že ďalšie financie budú poskytnuté z budúcoročného krajského rozpočtu.
-buch- (Új Szó, 23. 10 2006)
(Preklad: GP)
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Az önkormányzat hírei
Párkány város képviselőtestülete 2006.
október 24-i ülésén:
– jóváhagyta a volt „Lagúna” épületére
vonatkozó bérleti szerződések hatálytalanítását és az új bérleti szerződések megkötését.
-pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a
2/2006 sz. rendelete alapján az alábbi kérelmezőknek:
– Sissy mazsorett klub – összpontosításra
30.000,-Sk
– Kiskertészek szövetsége – zöldség és
gyümölcs kiállítás szervezésére 10.000,-Sk
– Szövetkezeti sori óvoda – az óvoda 20
éves
jubileumának
megünneplésére
20.000,-Sk
– Dunaj Sportegyesület – sportrendezvények szervezésére
50.000,-Sk
– 65. sz. Szent Imre Cserkészcsapat –
sportrendezvény szervezésére 10.000,-Sk
– Stilla Pectus Polgári Társulás – városi
zenei napokra
25.000,-Sk
– Burda Kerékpáros Klub – testvérvárosi
kerékpártúrára
11.000,-Sk
– Csemadok helyi alapszervezete – műszaki eszközökre
15.000,-Sk
– Limes-Anavum Reg. Kult. Társulás –
történelmi konferenciára
30.000,-Sk
– Összevont Középiskola – partneriskolai
sportrendezvényre
5.000,-Sk
– Mozgássérültek Egyesülete – karácsonyi rendezvényre
5.000,-Sk
– Rozmaring Nyugdíjasklub – baráti találkozóra
5.000,-Sk
Összesen:
216.000,- Sk
– jóváhagyta a 8/06 sz. – a karácsonyi piac rendjét szabályozó – kötelező érvényű
rendeletét. A módosítás értelmében a piac
nyitvatartása 9,00 órától 20,00 óráig esedékes.
– jóváhagyta a 9/06 sz. – a városi vagyon
eladását, ill. bérbeadását szabályozó – kötelező érvényű rendeletét. A módosítás értel-

mében a bérleményt tilos albérletbe kiadni
harmadik személynek.
– jóváhagyta a 10/06 sz. – a közterület
használati adót szabályozó – kötelező érvényű rendeletét. A módosítás értelmében a
karácsonyi piac idején nem fizetendő adó.
– jóváhagyta Párkány város energetikai
fejlesztési koncepcióját
– jóváhagyta a Poliklinika adósságállományának max. 10%-ban való elengedését, továbbá az illetmények (egyezményes bírság,
stb.) elengedését a Nyitra megyei önkormányzat vagyonkezelő szervezete számára
(amely az intézmény adósságállományát átvállalta), azzal a feltétellel, hogy a megyei
vagyonkezelő 2006 végéig megtéríti a lakáskezelő vállalat irányába felhalmozott
adósságot, azaz mintegy 1,6 millió koronát.
– jóváhagyta a városi hivatal felújítására
kiírt műépítészeti pályázat feltételeit. A versenypályázat költségei 170 000 koronát
tesznek ki.
– elutasította a Juhcelpap Sportegyesület
közvetlen telekvásárlási kérelmét. Egyben
megbízta a városi hivatalt, hogy az egyesülettel együttműködve készíttessen felértékelést a városi telken lévő szolgálati lakás város általi felvásárlása céljából.
– jóváhagyta 75.000,- korona jutalom kifizetését a polgármester számára a 2006.
április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra, továbbá 50.000,- korona jutalmat
az alpolgármester és 30.600,- korona jutalmat a főellenőr számára.
– elutasította a pályázati bizottságnak Ing.
Hogenbuch Endre kinevezésére tett javaslatát a Vadas Kft. élére 2006. november 1-i
hatállyal
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a
városi kulturális, művelődési és sportalapból az alábbi kérelmezők részére:
– Egészségkárosultak 99. sz. szervezete –
fenyőfaünnepre
3.000,-Sk

– Spektrum Társulás – a gyermekotthon
igazgatójának serlegéért meghirdetett
sprortversenyre
3.000,-Sk
– Juhcelpap SE – kölyökcsapatok téli tornájának díjaira
3.000,-Sk
– Juhcelpap SE – Jung György Emlékverseny díjaira
3.000,-Sk
– Juhcelpap SE – Mikulás napi labdarúgó
torna díjaira
3.000,-Sk
– Rozmaring Nyugdíjas Klub – fenyőfaünnepre
3.500,-Sk
– Egészségkárosultak 99. sz. szervezete –
az egészségkárosultak hónapjának rendezvényére
5.000,-Sk
– Új Évszázad Nyugdíjas Klub – karácsonyi összejövetelre
5.000,-Sk
– Csemadok alapszervezet – utazási költségre
7.200,-Sk
– Gyermekeinkért, iskolánkért Polgári
Társulás – Ady napok rendezvényeire
10.000,-Sk
– Szivárvány Énekkar – a kórus 10. évfordulójának megünneplésére
17.500,-Sk
– Matica slovenská HSz – a szervezet irodájának 10. évfordulós megemlékezésére
20.000,-Sk
– Limes-Anavum Regionális Kult. Társulás – történelmi konferencia anyagának kiadására
20.000,-Sk
– jóváhagyta 22.500.- korona rendkívüli
szociális segély folyósítását a gyermekotthon részére, karácsonyi ajándékok vásárlására
– jóváhagyta az egykori laktanya területén lévő 21 443 085,90 korona könyvelési
értékű, városi tulajdonú ingatlanok ismételt
átruházást a Vadas Kft-től a városra 2006.
szeptember 30-i hatállyal. Egyben jóváhagyta az említett ingatlanok bérbeadását a
Vadas Kft-nek évi egymillió korona bérleti
díj ellenében.
– jóváhagyta a városi temetők működési
rendjét szabályozó rendeletet.

Szeptemberben történt
1. – Megnyitották a forgalomnak a helembai vasútállomást, a
község lakóinak kérelmezése alapján. Az új vasútállomáson
az összes személyvonat és az Amicus gyorsvonat is megáll.
– Štúrovo – Dubnica „B” 0:1 (0:1) – bajnoki labdarúgó
mérkőzés.
7. – A Pozsonyi Magyar Galériában megnyílt Lábik János
„Ecsettel a Duna-Garam-Ipoly partján” c. kiállítása.
9. – Varnus Xaver orgonaművész hangversenye a muzslai
templomban.
10.– Nagyölved – Párkány 5:2 (2:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
13.– A városi galériában megnyílt Kosmály Gábor „Aktok” c.
kiállítása.
14.– A Terasy lakótelepen megkezdte négynapos vendégszereplését az Adams cirkusz.
16.– Falunap Ebeden, melynek keretében leleplezték Dr. Buga
László emléktábláját szülőháza falán. A műsorban többek
között fellépett zenés összeállításával a Párkányi Színkör is.
– István a király – a Kistérségi Színtársulat előadása a Vadas
parkolójában.

17.– Hooligans koncert a kikötői parkolóban.
– Štúrovo – Jaslovské Bohunice 1:1 (0:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
20.– Szlovákiai hivatalos útja során városunkba látogatott
Miloslav Vlček, a cseh képviselőház elnöke, Pavol Paška
szlovák házelnök kíséretében.
– A párkányi Körzeti Hivatal élére a Szlovák Nemzeti Párt
jelöltjét, a nagysurányi Alexander Hlavatýt nevezték ki.
21.– A városi múzeumban megnyílt Florian Foerster (D) hídőr
festményeinek kiállítása.
22.– Megkezdődtek az Őszi városnapok ôs a Hídünnep, melyek keretében zajlott az V. Dunamenti Folklórfesztivál a
testvérvárosok folklórcsoportjainak közreműködésével.
23.– VI. Nemzetközi Mária Valéria Híd-futóverseny.
23.– Szüreti ünnepség Muzslán.
24.– Galanta – Štúrovo 1:1 (1:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
30.– Mazán Gyula grafikáinak és fotóinak kiállítása a CoffeIN
kávézóban.
(p.j.)

2006. október

Párkány és Vidéke
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Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2006:
-schválilo zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej s nájomcami
priestorov v budove „Lagúny”, a uzatvorenie
nových nájomných zmlúv.
– schválilo poskytnutie dotácií v zmysle
VZN č. 2/2006 pre nasledovných žiadateľov:
– Sissy klub mažoretiek – na sústredenie
30.000,-Sk
– Zväz záhradkárov – na organizovanie výstavy ovocia a zeleniny
10.000,-Sk
– Materská škola-Družstevný rad – na organizáciu osláv 20. výročia MŠ 20.000,-Sk
– TJ Dunaj – na podujatia TJ 50.000,-Sk
– 65. Skautský zbor Sv. Imricha – na organizovanie šport. podujatia
10.000,-Sk
– Občianske združenie Stilla Pectus – na
hudobné dni mesta
25.000,-Sk
– Cykloturistický klub Burda – na cyklotúru do druž. mesta
11.000,-Sk
– Csemadok Štúrovo – na technické zariadenie –
15.000,-Sk
– Limes-Anavum reg. kult. zduženie – na
historickú konferenciu
30.000,-Sk
– Združená stredná škola – na družobné
športové podujatie
5.000,-Sk
– Zväz telesne postihnutých – na vianočné
posedenie
5.000,-Sk
– Klub dôchodcov Rozmarín – na priateľské
stretnutie
5.000,-Sk
Spolu:
216.000,- Sk
– schválilo všeobecne záväzné nariadenie
mesta č. 8/06 – trhový poriadok pre štúrovské
vianočné trhy. V zmysle úpravy predajná doba sa stanovuje denne od 09.00 hod. do
20.00 hod.
– schválilo všeobecne záväzné nariadenie
mesta č. 9/06, o spôsobe predaja a prenájmu
mestského majetku. Podľa zmeny nájomcovi
je zakázané prenechať predmet nájmu do
podnájmu tretím osobám.

– schválilo všeobecne záväzné nariadenie
mesta č. 10/06, o podmienkach určovania a
vyberania dane za užívanie verejného priestranstva. Podľa zmeny daň sa v priestoroch
trhu neplatí za užívanie verejného priestranstva počas konania vianočného trhu.
– schválilo koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky.
– schválilo odpustenie max. 10% z istiny
dlhu pre Správu záväzkov a pohľadávok VÚC
Nitra voči bytovému podniku a celého príslušenstva (zmluvnej pokuty, atď.) za podmienok, že do konca roka 2006 správa zaplatí
zvyšné pohľadávky voči bytovému podniku,
t.j. cca 1,6 milióna korún. Jedná sa o pohľadávky BP voči Poliklinike, ktoré prevzala
VÚC.
– schválilo vypísanie súťaže architektonických návrhov na rekonštrukciu budovy MsÚ.
Celkové náklady súťaže činia 170 000 Sk.
– zamietlo žiadosť TJ Juhcelpap o priamy
odpredaj pozemku do vlastníctva telovýchovnej jednoty. Zároveň poverilo MsÚ v spolupráci s TJ zabezpečiť vyhotovenie znaleckého
posudku za účelom odkúpenia služobného
domu TJ, ktorý sa nachádza na pozemku
mesta.
– schválilo vyplatenie odmeny primátorovi mesta vo výške 75.000,- Sk za obdobie od
1.4.2006 do 30.9.2006, ďalej zástupcovi primátora vo výške 50.000,- Sk, a hlavnému
kontrolórovi vo výške 30.600,- Sk za uvedené obdobie.
– zamietlo návrh výberovej komisie na menovanie Ing. Endre Hogenbucha za riaditeľa
a konateľa Vadaš s.r.o. dňom 1. novembra
2006.
– schválilo pridelenie finančného príspevku
z mestského fondu kultúry, vzdelávania a
športu pre nasledovných žiadateľov:
– SZTP ZO-špecifická č.99 – na posedenie
pri jedličke
3.000,-Sk

– Záujmové združenie Spektrum – na súťaž
o putovný pohár riad. detského domova.
3.000,-Sk
– TJ Juhcelpap – na zimný turnaj prípraviek
3.000,-Sk
– TJ Juhcelpap – na ceny Memoriálu Juraja Junga
3.000,-Sk
– TJ Juhcelpap – na ceny Mikulášskeho turnaja
3.000,-Sk
– Klub dôchodcov Rozmarín – na posedenie pri jedličke
3.500,-Sk
– SZTP ZO-špecifická č.99 – na posedenie
z príležitosti Mesiaca zdravotne postihnutých”
5.000,-Sk
– Klub dôchodcov Nové storočie – na vianočné posedenie
5.000,-Sk
– ZO Csemadok – na prepravné 7.200,-Sk
– Obč. združenie Pre naše deti, pre našu
školu – na projekt „Ady napok” 10.000,-Sk
– Szivárvány Énekkar – na oslavy 10.výročia zboru
17.500,-Sk
– Miestny odbor Matice slovenskej – na 10.
výročie otvorenia Oblastného pracoviska MS
20.000,-Sk
– Limes-Anavum regionálne kult. združenie – na vydanie zborníka historickej konferencie
20.000,-Sk
– schválilo mimoriadnu dávku sociálnej
pomoci pre detský domov vo výške 22.500,Sk na poskytnutie vianočných darčekov deťom domova.
– schválilo prevod mestského majetku (nehuteľností) v účtovnej hodnote 21 443
085,90 Sk, nachádzajúcich sa v areáli bývalých kasární zo správy Vadaš s.r.o. naspäť na
mesto k termínu 30. 9. 2006. Zároveň schválilo priamy prenájom nehnuteľností za 1.000
000.– Sk/rok v prospech Vadaš s.r.o.
– schválilo prevádzkový poriadok pohrebiska – cintorínsky poriadok – platný v katastrálnom území mesta Štúrovo.

Stalo sa v septembri
3. – Na žiadosť obyvateľov obce Chľaba dali do užívania tamojšiu
železničnú zastávku. Na novej zastávke zastavia všetky osobné
vlaky a medzinárodný rýchlik Amicus.
– Štúrovo – Dubnica „B” 0:1 (0:1) – majstrovský futbalový
zápas.
7. – V bratislavskej Maďarskej galérii bola otvorená výstava Jána
Lábika pod názvom „Štetcom na brehoch Dunaja, Hrona a Ipľa.”
9. – Organový koncert Varnusa Xavera v rímskokatolíckom kostole
v Mužli.
10. – Veľké Ludince – Štúrovo 5:2 (2:1) – majstrovský futbalový
zápas.
13. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava Gabriela Kosmálya
pod názvom Akty.
14. – Na sídlisku Terasy začal svoje štvordňové vystúpenie Cirkus
Adams.
16. – Deň obce v Obide, v rámci ktorého bola odhalená pamätná
tabuľa rodáka, Dr. László Bugu. V kultúrnom programe okrem
iných vystúpil aj divadelný súbor Párkányi Színkör s pásmom
populárnych melódií.
– István a király – vystúpenie divadelného súboru Kistérségi

Színtársulat na parkovisku kúpaliska Vadaš.
17. – Koncert skupiny Hooligans v prístavnom parkovisku.
– Štúrovo – Jaslovské Bohunice 1:1 (0:0) – majstrovský futbalový zápas.
20. – Počas oficiálnej návštevy Slovenska zavítal do nášho mesta
Miloslav Vlček, predseda Českého parlamentu, ktorého sprevádzal Pavol Paška, predseda Slovenskej národnej rady.
– Do funkcie prednostu Obvodného úradu v Štúrove nastúpil
nominant SNS, Alexander Hlavatý zo Šurian.
21. – V Mestskom múzeu bola otvorená výstava malieb Floriana
Foerstera, strážcu mosta z Nemecka.
22. – Začali sa dvojdňové Jesenné dni mesta (Slávnosť mosta), v
rámci ktorých sa usporiadal V. Podunajský folklórny festival s
účasťou folklórnych súborov družobných miest.
23. – VI. Medzinárodný beh Mosta Márie Valérie.
23. – Oberačková slávnosť v Mužli.
24. – Galanta – Štúrovo 1:1 (1:0) – majstrovský futbalový zápas.
30. – Vernisáž výstavy grafík a fotografií Júliusa Mazána v kaviarni
CoffeIN.
(p.j.)
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Európsky deň rodičov a priateľov školy
12. októbra bolo rušno na gymnáziu, keď už druhýkrát sa
uskutočnil Európsky deň rodičov a priateľov školy. Z tejto príležitosti naši učitelia v spolupráci so študentskou samosprávou
pripravili pestrý výchovný, zábavný a športový program. Žiaci
sa zúčastnili zaujímavých prednášok, mohli sa zapojiť do vedomostných alebo športových súťaží. Prednášky, diskusie na aktuálne témy sa uskutočnili pod vedením vynikajúcich prednášateľov. Študenti so zaujatím sledovali lekárov a pacientov, ktorí ich
varovali pred škodlivými účinkami drog, alebo odborníka na
horniny a minerály. Veľkú pozornosť venovali prednáške zaoberajúcej sa problémom bezdomovcov, ako aj Dr. Antonovi Vačkovi, personálnemu riaditeľovi Smurfit Kappa, ktorý im priblížil najväčší závod v našom meste. V anglickom jazyku boli prednášky o Írsku, Anglicku. Dvojjazyčná diskusia sa uskutočnila s

Florianom Foersterom, strážcom mosta.
Najšikovnejší skladali origami, ukázali svoje umelecké vlohy,
iní lúštili krížovky a hrali šach. Najmenší, príma a kvarta, spolu so svojimi rodičmi sa zapojili do rôznych pohybových hier.
Basketbalových a volejbalových turnajov sa zúčastnili aj naše
družobné školy: Dobó Katalin Gimnázium z Ostrihomu a Zrínyi Miklós Gimnázium z Budapešti. O hudobné podfarbenie sa
postarala školská skupina Mindless.
Víťazi dostali hodnotné vecné ceny, ktoré sponzorovali Ladislav Mitták a Zoltán Kotoláči, resp. rodičovské združenia gymnázia. Ďakujeme im. Deň sa vydaril a dúfame, že na budúci rok sa
opäť stretneme.
Riaditeľstvo školy

Európai nap a gimnáziumban
Október 12-én rendhagyó nap volt a Párkányi Gimnáziumban. Az iskola vezetősége és tanári kara a diákönkormányzattal
karöltve idén második alkalommal rendezte meg a Szülők és iskolabarátok európai napját. A szervezők érdekes és szórakoztató programokat készítettek, így az iskola diákjai és minden
résztvevő hasznos előadásokon vehettek részt, valamint különböző sportversenyekbe és vetélkedőkbe kapcsolódhattak be. Az
előadások aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkoztak. A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták a drogellenes témában megnyilatkozó orvosokat és pácienseket, az ásványokról és kőzetekről, vagy a hajléktalanokról szóló előadásokat. Figyelmesen
hallgatták Dr. Anton Vačko, személyzeti igazgató beszámolóját
a Smurfit Kappa cégről amely a városunkban működő legnagyobb multinacionális társaságot mutatta be. Írországról és
Angliáról angol nyelven folytak a beszámolók. Florian

Foerster, hídőr pedig két nyelven számolt be a „hídőrök” munkájáról.
Az ügyes kezűek origamiztak, rajzoltak, mások keresztrejtvényt fejtettek vagy sakkoztak. A legkisebbek – a primó és kvartó diákjai – különböző akadályversenyekbe kapcsolódhattak
be. A tornateremben kosárlabda- és röplabdatornák zajlottak,
amelyeken partneriskoláinkkal, az esztergomi Dobó Katalin
Gimnáziummal és a budapesti Zrínyi Miklós Gimnáziummal
mérték össze erejüket diákjaink. A zenei aláfestést a Mindless
együttes szolgáltatta.
A legügyesebbek értékes díjakat kaptak, melyeket Mitták
László, Kotoláči Zoltán, valamint a iskola szülői közössége biztosította. Köszönet nekik érte. A sikeres rendezvénynek jövőre
folytatása lesz.
Az iskola igazgatósága
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A Művészeti Díjas JESZENSZKY®– COMPLEX EVENT PRODUKCIÓ

2006. november 25-én, 19,00 órakor
a párkányi művelődési házban

BEMUTATJA
JUBILEUMI OPERETT-MUSICAL
ESTJÉT

Az est folyamán felcsendülnek többek között a Funny Girl, a West
Side Story, a Szépség és Szörnyeteg, a Rómeó és Júlia, a Mozart,
a Notre Dame-i Toronyőr, a Jézus Krisztus Szupersztár, a
Moulin Rouge – Copacabana című musicalek dallamai is. A dalokat olyan kitűnő művészek tolmácsolásában hallhatják, mint
Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház primadonnája – Az év
Operaénekesnője 2002. Fodor Anna Barbara színművész, magánénekes. Szabó Dávid színművész, magánénekes, a budapesti
Operettszínház tagja. Benkó János magánénekes és a Váci
Jeszenszky Balett – Vác Város Művészeti Díjas társulata.
Fény és látványtechnika, hang: Complex Event

Výzva!

Felhívás

Vážený spoluobčania, obyvatelia Štúrova!
Bitka pri Parkani, 9. októbra 1683 sa stala rozhodujúcim medzníkom v dejinách národov strednej Európy. Bitka rozhodným spôsobom
ukončila rozpínavosť Osmanskej ríše voči krajinám kresťanskej
Európy.
Spomienka na Parkanskú bitku a sláva poľského kráľa Jána
Sobieskeho spája dejiny Slovenska, Maďarska a Poľska. Toto historické ponaučenie spája aj teraz osud národov – členov Európskej únie, a
táto tradícia má byť symbolom ich spoločného úsilia aj teraz.
Kultúrny spolok LIMES – ANAVUM so sídlom v Štúrove sa rozhodol usporiadať zbierku na financovanie plánovaného pamätníka
bitky. Obraciame sa na každého uvedomelého občana nášho mesta a
regiónu s výzvou prispieť na realizáciu pamätníka historického významu. Finančnú podporu prosíme zaslať na účet: 8851520/5200.
Budeme vďační za každý finančný príspevok. O podporovateľoch verejnosť mienime informovať cez médiá a pri slávnostnom
odhalení plánovaného pamätníka.
Za príspevky vopred ďakuje

Tisztelt Polgártársak! Kedves Párkányiak!
Az 1683. október 9-i párkányi csata Közép-Európa népeinek
meghatározó fordulópontja volt. Megállította az oszmán birodalom terjeszkedését a keresztény Európában.
A Párkányi csata emléke és Sobieski János lengyel király dicsősége összeköti Szlovákiát, Magyarországot és Lengyelországot.
Az ilyen kötődésekre népeinknek minden időben szükségük van,
de kiváltképpen most, amikor együtt kell helytállnunk az Európai
Unióban.
A párkányi székhelyű LIMES – ANAVUM Regionális Kulturális
Társulás e történelmi jelentőségű esemény megörökítésére tervezett emlékmű elkészítéséhez gyűjtést hirdet, amelyhez kéri minden polgár, minden jószándékú ember segítségét, támogatását.
Pénzbeli támogatásukat az alábbi bankszámlára küldhetik:
OTP banka Slovensko: 8851520/5200

Regionálne kultúrne združenie LIMES – ANAVUM
Želiarsky svah 12, 94301 Štúrovo, IČO 36111988

Minden adományért köszönetet mondunk a médiákon keresztül, és az emlékmű átadása alkalmával!
Pénzbeli adományaiért köszönetet mond:
a LIMES ANAVUM Regionális Kulturális Társulás
Bérespart 12, 94301 Štúrovo, IČO: 36111988

Az ezévi történelmi konferencián az MKP képviselői nem tudtak részt venni az Országos Tanács ülése miatt. Farkas
Iván parlamenti képviselő levélben üdvözölte a konferenciát és közölte, hogy a Párkányi csata emlékművére kiírt gyűjtéshez 10.000.- koronával járul hozzá, amelyet át is adott a szervezőknek. Szigeti László parlamenti képviselő, aki a
konferencia védnöke volt, s tagja a szoborbizottságnak is, szintén bejelentette, hogy 20.000 koronával járul hozzá a
gyűjtéshez! Mindkettőjüket köszönet illeti, az ügy fontosságának megértéséért. Külön reményt keltő, hogy Szigeti
László polgármesterjelölt felmérte a város kulturális és turisztikai jövőjének ilyen jellegű fejlődését is.
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Novembrové filmové hity v kine DANUBIUS, alebo čo by ste mali určite vidieť
PREMIÉRA MESIACA
DÁMA VO VODE (USA 2006)
Réžia: M. Night Shyamalan, hrajú: Paul Giamatti, Bryce Dallas
Howard
Režiséra a scenáristu Manoja Nighta Shyamalana poznáme predovšetkým ako tvorcu takých kasových trhákov, akými boli Šiesty zmysel,
Vyvolený či Znamenia. V súčasnosti na plátna kín prichádza jeho najnovšie dielo, originálny rozprávkový príbeh, v ktorom neplatia žiadne
pravidlá a racionalita nášho sveta. Autor nás zavedie do uzavretého priestoru jedného činžiaka s bazénom, ktorého obyvatelia tvoria nevšednú
zbierku zúfalcov s pohnutými životnými príbehmi existujúcich bez zjavného cieľa. Ich šedivá existencia nadobudne zmysel až v okamihu, keď
sa z tajuplného Modrého sveta pod bazénom vynorí nymfa s výstižným
menom Story (Príbeh), ktorej úlohou je v jednom z nájomníkov prebudiť potenciál k veľkým myšlienkam a činom.
„Digitálne strašenie” pre celú rodinu
V TOM DOME STRAŠÍ (USA 2006)
Réžia: Gil Kenan
Debutujúci režisér Gil Kenan využil pri tvorbe svojej prvotiny „rozprávkového hororu” pôsobivú technológiu, ktorá bola prvýkrát použitá
pri realizácii známeho detského hitu Polárny expres. Predobrazom animovaných postavičiek detských hrdinov príbehu boli totiž reálni herci,
ktorých mimika i pohyby sa zdigitalizovali. Takto sa autorovi podarilo
vytvoriť krásny, farebný a do posledného detailu prepracovaný svet dvanásťročného DJ Waltersa a jeho kamarátov, ktorí sa odvážne postavia
hrozbe záhadného domu. Hrdinom uveríte každú grimasu úzkosti či
strachu, budete sa s nimi báť či smiať a so zatajeným dychom s nimi prežijete jedno čarovné a neopakovateľné dobrodružstvo.
Oscarová lahôdka
NEPOHODLNÝ (Veľká Británia, Nemecko 2005)
Réžia: Fernando Meirelles, hrajú: Ralph Fiennes, Rachel Wiesz
Aj u nás známy brazílsky režisér pôsobivého filmu Mesto bohov sa
tentoraz vybral so svojimi hrdinami na výpravu do Afriky, aby prišiel na
koreň a odhalil praktiky džungle farmaceutického priemyslu, pôsobiaceho na čiernom kontinente. Introvertný diplomat Justin Quayle a jeho

K i n o

–

energická mladomanželka Tessa žijúci v Keni po čase zistia, že Afrika
okrem iného slúži aj ako „poľné laboratórium” západných producentov
liekov. Ich aktivity siahajú až do najvyšších britských ekonomických
kruhov. A nahliadnuť do takej vysokej hry môže byť občas i zdraviu
škodlivé a príliš zvedavý jednotlivec sa stáva nepohodlným. Rachel Weisz si za svoju presvedčivú a ľudskú Tessu odniesla Oscara v kategórii herečka vo vedľajšej úlohe.
Tragikomédia o medziľudských vzťahoch
KRÁSKA V NESNÁZÍCH (Česká republika 2006)
Réžia: Jan Hřebejk, hrajú: Aňa Geislerová, Jana Brejchová, Emília
Vášáryová
Najnovší film významného českého režiséra Jana Hřebejka (Horem
pádem, Pelíšky) je jeho doposiaľ najvážnejším dielom. Zdanlivo romantická zápletka iba dotvára autorovu kritiku neslávne známych neduhov
povahy českej. Hlavná hrdinka Marcela sa zhodou šťastných okolností
zoznámi s dávnym emigrantom prichádzajúcim do Prahy usporiadať dedičstvo, ktorého až neskutočná dobrota znamená zaistenú budúcnosť
nielen pre ňu, ale aj pre jej deti. Kráska v nesnázích chvíľami deprimuje, chvíľami rozveselí, zaujme napínavými zvratmi i nečakanými rozuzleniami. .
Komédia zo sveta módy
DIABOL NOSÍ PRADU (USA 2006)
Réžia: David Frankel, hrajú: Anne Hathaway, Meryl Streep
Mladá ambiciózna Andy (Anne Hathaway) začína svoju novinársku
kariéru v pozícii asistentky v módnom časopise Runway. Svojou prácou
nie je príliš nadšená, nakoľko tento časopis nikdy nepatril k jej obľúbeným, módne výstrelky sú jej na smiech a ona sama najradšej chodí v
„handrách” z výpredaja. V prostredí módy a modeliek vyzerá ako strašiak do kapusty a naviac so zaťatými zubami a bez rečí musí plniť nesplniteľné úlohy diabolskej šéfredaktorky Mirandy (Meryl Streep). Všetkých návštevníkov kina zaručene upúta a pobaví predovšetkým stále
rovnako vynikajúca Meryl Streep, ktorá si rolu „šéfovskej mrchy” doslova vychutnávala.
To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

M o z i

Danubius
November 2006 November

Začiatok predstavení (ak nie je uvedené inak) – 19 00 – Az előadások kezdete (a kijelölt filmeken kívül)
2.

Tajomstvo slov (Sarah Polley, Tim Robins, Javier Čamara)

3-4-5.

od 17.00 hod.: Mravčia polepšovňa (detské predstavenie)
od 19.00 hod.: Let´s dance (Jenna Dewan, Channing Tatum, Rachel Griffiths)

7-8.

Super náhradník (Jeffrey Ballard,Lynda Boyd)

9-10.

Strážca (Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Kim Basinger)

11-12.

Dáma vo vode (Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard, Bob Balaban)

14-15.

Nepohodlný (Ralf Fiennes, Rachel Weisz)

16-17.

Hmla (Tom Welling, Maggie Grace, Selma Blair, DeRay Davis, Kenneth Welsh)

18-19.

od 18.00 hod.: V tom dome straší (pre deti od 12 rokov)

21-22.

Antarctica (Paul Walker, Jasson Biggs)

23-24.

Miami Vice (Jamie Foxx, Colin Farrell, Gong Li, Naomie Hartus)

25-26.

Kráska v nesnázích (Aňa Geislerová, Jana Brejchová, Emília Vášáryová, Josef
Abrhám, Roman Luknár)

28-29.

Diabol nosí pradu (Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt)

30-1.

XII. Péčko pre začiatočníkov (Eric Von Detten, Tony Denman)
Zmena programu vyhradená!!!
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Käfer István jubileuma
Október 25-én zajlott az esztergomi Szent Adalbert KözépEurópa Kutatócsoport nyilvános ünnepi ülése a megújult szeminárium impozáns épületében. Az ülésre Käfer István hetvenedik születésnapja alkalmából került sor. A Pázmány Péter
Katolikus Egyetem professzora, ill. a kutatócsoport elnöke a
szlovák-magyar szellemi közeledés és megbékélés egyik élharcosa, aki évtizedek óta ennek az ügynek szenteli életét, kutatásait. Az ünnepeltet elsőként Erdő Péter bíboros, prímás, érsek
köszöntötte, majd a kutatócsoport tagjai mutatták be az évforduló alkalmából megjelent „A Duna vallomása” című tanulmánykötetet. A köszöntésekhez mi is csatlakozunk, s kívánunk
Käfer István tanár úrnak kitartást és jó egészséget további áldásos munkájához.
A szerkesztőség

Erdő Péter köszönti az ünnepeltet (középen Käfer István, jobbra
Dr. Fodor György, rektor)

Jubileum Istvána Käfera
25. októbra sa uskutočnilo slávnostné verejné zasadnutie
Výskumnej skupiny strednej Európy Svätého Vojtecha v impozantne obnovenej budove ostrihomského seminára. Zasadnutie
sa konalo z príležitosti sedemdesiatich narodenín profesora
Katolíckej univerzity Petra Pázmánya a predsedu výskumnej
skupiny, významného protagonistu slovensko-maďarského
duchovného zbližovania, ktorý zasvätil svoj život a prácu tejto

veci. Oslávenca v prvom rade pozdravil kardinál, primas, arcibiskup Péter Erdő. Potom členovia výskumnej skupiny prezentovali zborník „Spoveď Dunaja”, ktorý bol vydaný z príležitosti jubilea. K blahoželaniam sa pripájame aj my, a prajeme pánovi profesorovi Istvánovi Käferovi veľa sily a dobrého zdravia k
jeho ďalšej záslužnej práci.

József Szilva v mestskej galérii

Szilva József alkotásai a galériában

18. októbra bola otvorená výstava zostavená z diel komárňanského výtvarníka Józsefa Szilvu v mestskej galérii.
Časť jeho tvorby tvoria olejomaľby, ale medzi vystavovanými obrazmi nájdeme aj grafiky. Výnimočne pekné sú jeho
veľkoplošné portréty známych osobností, ako sú Albert Einstein, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Csontváry Kosztka
Tivadar alebo Salvador Dali. 61-ročný umelec pochádzajúci
z Vozokian nad Hronom študoval v Nitre. Pedagogické pôsobenie začal na východnom Slovensku a potom vo Farnej.
Štúdium na Vysokej škole výtvarnej v Budapešti a prežité
študentské roky sa stali dôležitým medzníkom v jeho neskoršej umeleckej tvorbe. Bol to začiatok jeho maliarskej a
grafickej tvorby. Momentálne je vedúcim výtvarného odboru Umeleckej školy v Komárne a zároveň vyučuje aj na
Mestskej univerzite. Podľa vlastného vyjadrenia je rád, že
mohol priniesť časť svojej tvorby do Štúrova, do mesta, ktoré je kolískou mnohých významných výtvarníkov. Výstavu
otvoril György Batta a jednotlivými hudobnými skladbami
sa predstavili pedagógovia komárňanskej umeleckej školy
Éva a Vince Fekete.

Október 18-án a 25 éve Révkomáromban élő Szilva József
több int 30 művéből nyílt kiállítás a párkányi Városi Galériában. Nagy részük olajfestmény, de a kiállított képek között grafikai alkotásokat is találunk. Különösen nagy portrékollázsai
vonzották a figyelmet, amelyeken ecsetével élethűen örökített
meg olyan neves embereket, mint Albert Einstein, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Csontváry Kosztka Tivadar, vagy Salvador Dali.
A 61 éves Garamvezekényen született festőművész Nyitrán
tanult képzőművészetet. Rövid ideig tanított – kezdetben KeletSzlovákiában, majd Farnadon. A Budapesti Képzőművészeti Főiskolán eltöltött néhány tanulóéve meghatározó szerepet játszott későbbi pályája alakulásában. Ettől az időszaktól datálódik
tudatos festői és grafikusi tevékenysége. Jelenleg a Komáromi
Művészeti Iskola képzőművészeti szakának vezetője, de oktat a
Városi Egyetemen is. Elmondása szerint örömmel hozta el alkotásait Párkányba, abba a városba, amely több festőművészt is
adott a szlovákiai magyaroknak.
A tárlatot Batta György nyitotta meg, egy-egy zeneszámmal a
Komáromi Művészeti Iskola pedagógusai, Fekete Éva és Fekete
Vince közreműködtek.

-O- (Preklad: GP)

-O-

Mosolygós arcodat nem láthatjuk többé, szívünkben élsz örökké.
Tudjuk, Istené vagy már, onnan vigyázol reánk.
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk
november 3-án, halálának 5. évfordulóján
KOSIK GABORRA (Párkány)
Emlékét örökké őrzik: édesanyja, testvérei,
sógornői és a Flekács család Nánáról.

Redakcia

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Remegő kézzel simogatjuk fejfádat, Nem nyugszik a szívünk,
hogy többé nem láthat!
Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre,
édesapára, nagyapára és testvérre
id. KRIZSAN FERENCRE
akinek szerető szíve 2001. november 8-án szűnt
meg dobogni. Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá szeretettel ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család
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PROGRAMOK A KULTÚRHÁZBAN
PROGRAMY V KULTÚRNOM DOME
2006. november 12. (vasárnap) 18°° óra
JÁNOS VITÉZ
Kacsoh Pongrácz daljátéka két részben
2006. november 18. (szombat)
ORSZÁGOS HUMORFESZTIVÁL DÖNTŐ
2006. november 25. (szombat)
OPERETT-MUSICAL GÁLA
2006. december 15. (péntek)
GHYMES
karácsonyi koncert
2006. december 31.
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
SZILVESZTERI BÁL
Hudba/Zene: RIO

Spoločnosť SELYZ-NÁBYTOK,s.r.o. ,
Komenského 50, 937 01 Želiezovce
do novovybudovaného závodu hľadá

krajčírky/šičky
s odbornou praxou do trvalého pracovného pomeru .
Ponúkame Vám:

– sociálne istoty,
– primerané finančné ohodnotenie,
– prispievame na cestovné náklady

Svoje žiadosti so životopisom zasielajte
na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie získate na tel. čísle: 036-7711533

Széneladás a volt zöldségraktár
területén (Tehelná 3).
Megrendelhető:
0907/749078, 0903/038437.

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

UJ!

4-kamrás profilok 10% árengedménnyel

okien zdarma

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

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

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

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

Rybárske, chovateľské a umelecko-remeselnícke potreby
Horgász, kisállattenyésztő és kreatív-kézműves kellékek
* * *
Krmivo pre psov Chappi 15 kg + 3 kg zdarma!
Purina Dog Chow 15 kg + darček (sud)
Pre rybárov: Bundy Hyper Fishing Gear, nohavice,
vesty, spodné prádlo, mikina, neopren. broďáky, rukavice, čiapky, atď.

RAPALA – 40% !
Pre šikovné ruky: servítková technika, výroba sviečok,
mydla, korálky, výrobky z dreva, atď.

Q U I C K

TAXI

NON STOP

66
1
9
75
8
0
09

Sze mélys zállí tás mikro buss zal
is – 8 főig

Nová služba motoristom

ODŤAHOVÁ SLUŽBA EXCAR
Vám pomôže v núdzi
N O N S T O P od 5. novembra 2006
Dopraví Vaše vozidlo bezpečne domov
Tel.: 0905/443769, 0902/076340

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

POČÍTAČOVÉ KURZY
Ak sa chcete naučiť pracovať v programoch Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, alebo sa v nich zdokonaliť, alebo
potrebujete pomoc s prípravou na testy ECDL, zavolajte
v pracovných dňoch medzi 8.00 a 16.00
na 0904 990 383 – Ing. Mária Szvityelová
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NADŠTANDARDNÉ
PLASTOVÉ A DREVENÉ EUROOKNÁ
– SCHÜCO (5 komorový systém)
– kompletný servis (montáž, demontáž, murárske práce
a odvoz starých okien)
– parapety
– sklo k-1,1 + Argon
– žalúzie, rolety, siete proti hmyzu
– garážové brány (HÖRMANN)
– vstavané skrine s posuvnými
dverami na mieru

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

Poľské okná neopravujeme!

október 2006
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KS RE A LI TY

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

Z našej ponuky:
Prerobený 4-izbový byt s garážou a so záhradou /Sikenička/ 490 000.- Sk
Trojizbový byt po kompletnej rekonštrukcii /Štúrovo/ cena dohodou.
Veľký trojizbový byt, kúpeľňa obnovená /Štúrovo/ 1.200 000.- Sk
Veľký trojizbový byt v pôvodnom stave /Štúrovo/ 1.150 000.- Sk
Kompletne prerobený 3-izbový byt /Štúrovo/ 1.250 000.- Sk
Pekný nový RD z tehly /Salka/ 2 izby, kuchyňa, kúpeľňa, garáž, 1.250 000.- Sk
RD z hliny, 2 izby, kuchyňa, kúpeľňa, /Obid/ 460 000.- Sk
Po kompletnej rekonštrukcii – obnovený dom pri Podhajskej, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, garáž, veľká záhrada, 1.810 000.- Sk
RD z tehly 2+2 miestnosti /Kamenica nad Hronom/ 500 000.- Sk
RD z tehly, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, garáž, letná kuchyňa, /Štúrovo/ 2.600 000.- Sk
RD z tehly, 5 izieb, 2 chodby, kúpeľňa, kuchyňa, špajza, garáž, záhrada, /Štúrovo/
2.600 000.- Sk
RD s veľkou záhradou, 5 izieb, kuchyňa, kúpeľňa, garáž, /Salka/ 1.260 000.- Sk
RD poschodový z tehly, 5 izieb, kuchyňa, kúpeľňa, garáž, 2 loggie, /Štúrovo/
2.690 000.- Sk
Dvojgeneračný RD, 9 izieb, 2 kuchyne, 3 kúpeľne, 2 garáže, pivnica, dielňa, veterný
mlyn,
/Štúrovo/, cena dohodou.
RD z hliny, 2 izby, kuchyňa, /Kamenica nad Hronom/, 200 000.- Sk
RD z tehly, 4 izby, 2 kúpeľne, kuchyňa, dielňa, pivnica, záhrada, /Kamenica nad
Hronom/
1.500 000.- Sk
Dvojizbový byt, zariadený, do podnájmu /Štúrovo/ 7000.- Sk/mes
Dvojizbový čiastočne zariadený byt /Štúrovo/ 7000.- Sk/mes
Dvojizbový, nezariadený byt /Štúrovo/ 7000.- Sk
Trojizbový, nezariadený byt /Štúrovo/ 8,500.- Sk/mes
Jednoizbový, nezariadený byt /Štúrovo/ 6,500.- Sk/mes

További kínálatunk a www.ksreality.sk honlapon

Pestovateľská pálenica ovocia Gbelce
Pálinkafőzde Köbölkúton
aj na ma ďar ské pra cov né zmlu vy

0915 735 369
0907 244 942

Ponúkame Vám možnosť tradičného spracovania
Vášho ovocia pomocou najmodernejšej technológie,
ktorá spĺňa prísne európske normy.

www.profireal.sk

Felkínáljuk Önnek gyümölcsének hagyományokon alapuló, a legmodernebb technológiájú, az európai normáknak megfelelő feldolgozását.

Ka me nár stvo – Sze mők

Ing. Ondrej Beňuš, Kolónia 8, Gbelce. Tel./Fax:
036/7592509, mobil: 0907/226937.

Hľa dá me spo lu pra cov ní kov

Vyhotovenie pomníkov
Sírkövek készítése
Informácie: Ing. Ondrej Szemők, Petőfiho 108, Štúrovo,
Tel.:0905/436 253.
Kancelária – iroda: Štúrovo, Nánanská 6
Možnosť platby na splátky. Részletfizetés is lehetséges.
Prijímam objednávky na rok 2007 – garantované
ceny z roku 2006!
• Családi vállalkozás bővítéséhez partnereket keresünk, melléktevékenységben. 200.000 Ft/hó. Tel: 0036 20 3393650.
• Széneladás – Párkány, Tehelná 3. Rendelés: 0907/749078,
0903/038437.
• Dám do prenájmu obchodné a kancelárske priestory na Nánanskej
ceste. 0905/436253.
• Bérbeadó üzlethelyiség és irodahelyiség a Nánai úton. 0905/436253.
• Dám do dlhodobého podnájmu veľký trojizbový byt – nezariadený.
Tel.: 0905/695368.
• Kiadó hosszú távra 3 nagyszobás nem berendezett lakás. Tel.:
0905/695368.

Alarmy

Povinné svietenie cez deň-moduly svietenia

autoelektronika

Bezkonkur

ečné ceny

Autoalarmy,domové alarmy
GSM,GPS autoalarm

gsm komunikácie
z
je auto
jte Svo
ovláda o z počítača
b
le
a

až 5-ročné
záruky

mobilu

i na pôvodné diaľkové ovládanie

Parkovacie snímače
i kamerové

0905-694972

Adrián Tölgyesi
KING TOURS
Hlavná 10 - Štúrovo

• Eladó három kisszobás szövetkezeti lakás – Terasy 2, 5. emelet.
0907/737621.
• Felvásárolok pucolt diót Nánán, 120 és 100 Sk/kg. Tel.:
0915/735198.
• Két szoba, konyha albérletbe kiadó. 0905/648919.
• Eladó Mora kombinált légkeveréses sütő. Ár: 9.000 Sk. Tel.:
0908/834137.
• Predám stavebný pozemok v Štúrove pri kúpalisku Vadaš vhodný na
hotel, penzión, domov dôchodcov – RD. Tel.: 0907/836205.
• Dám do prenájmu 2-izbový byt. Inf. po 18.00. Tel.: 0907/188134.
• belart.sk – reklámtábla, névjegykártya

2006. október
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425
Domáce kino
THOMSON DPL 912
Prehráva DVD, CD, VCD, S-VCD, CD-R/RW, DVD
R/RW, mp3, JPEG, DivX (5,4,3,VOD),
Výkon: 5x 25 + 35 W, Dekódery: DD, DTS, DPL II

4.999.Televizor 72 cm

TESLA 291SLIM75STBL
Hľbka len 39,9 cm – vhodná do nábytkových stien

-

14.999.

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

Blížia sa VIANOCE, prekvapte svojich blízkych exkluzívnymi perami
zn. Parker!
Közeleg a karácsony! Lepje meg szeretteit exkluzív Parker-tollakkal!

Navoďte si doma vianočnú atmosféru ozdobami, darčekovými predmetmi z našej predajne!
Otthonába varázsoljon karácsonyi hangulatot
az üzletünkben vásárolt dísz- és ajándéktárgyakkal!

Výpredaj dámskych hygienických vložiek!
Tisztasági betétek kiárusítása!
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COCHER

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

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.

Akcia!
NOKIA 1112
-

.
9
9
19

2500.-
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Naďalej poskytujeme všetky druhy elektroinštalačných prác a predaj elektroinštalačného materiálu vrátane ohrievačov a bojlerov a elektrických vykurovacích telies a kotlov.

- Čiernobiely displej s
modrým podsvietením,
96 x 69 pixelov

S dôverou sa informujte
na vyššie uvedenej adrese.

- Hodiny s hlasovým
výstupom
- Telefónny zoznam 200
čísel
- Pamäť na 60 SMS
- Dve dopredu nainštalované hry

-Fekete-fehér kijelző kék háttérfénnyel, 96 x 69 pixel
-Beszélő óra
-200 telefonszám
-60 SMS memória
-Két játékprogram

Akció!

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191

Vállalatunk lakatos és fémmunkákkal bővítette szolgáltatásait. Gyártunk acélszerkezeteket, vaskapukat, garázskapukat (távirányításra is)
valamint kerítéseket, kedvező áron.
Továbbra is biztosítjuk eredeti szolgáltatásainkat – vállalunk villanyszerelési munkát, villanyszerelési áruk
eladását, beleértve vízmelegítőket és villanykazánokat is.

Érdeklődni a fenti címen lehet.
Forduljon hozzánk bizalommal!

VÝ KUP DRU HOT NÝCH SU RO VÍN – ZEL KOV
Výkupňa ŠTÚROVO, Sládkovičova ul. (areál bývalej Agroprefy) Tel.: 0902/944-314

Vykupujeme:
 meď
130–190 Sk
 hliník
40–70 Sk
 nerez
50–75 Sk
 oceľový šrot
3–6 Sk
 mosadz
80–100 Sk
100–150 Sk
 bronz

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

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

