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GAMEX – Štúrovo
kompletná tieniaca technika

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

ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU ČALÚNENIE DVERÍ ŽALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné, vertikálne

látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY,

TESNENIE OKIEN A DVERÍ, SIEŤKY PROTI HMYZU,

MAĽOVANIE bytov, natieranie okien a dverí

ééss  VViiddéékkeeaa  ookkoolliiee
PPáárrkkáánnyyŠŠttúúrroovvoo

Komunálne voľby 2006 
Helyhatósági választások

Počet zapísaných voličov – Szavazásra jogosultak száma: 9345
Percento účasti – Részvételi arány: 48,52 %
Počet platných hlasov pre poslancov – Képviselőkre leadott érvényes szavazatok: 4358 (46,6%)
Počet platných hlasov pre primátora – Polgármesterre leadott érvényes szavazatok: 4492 (48,06%)

Mgr. Ján Oravec (nezávislý-független) 
s počtom hlasov: 2811 (62,6%) szavazattal

Volebný obvod č. I. sz. választókörzet: 

Dávid Mihály, SMK – MKP 996 
Himmler György, SMK – MKP 975 
Farkas Attila, SMK – MKP 856 
Ing. Bréda László, SMK– MKP 809 
Ing. Boócz Mária, SMK – MKP 793 
Ing. Slabák Jozef, CSc. nezáv. – független 726 
Belák Ádám, SMK – MKP 718
Ing. Mokos Ondrej, SMER 713
Kormos László, SMK – MKP 658

Volebný obvod č. II. sz. választókörzet: 

Magyar Bertalan, SMK – MKP 843
PaedDr. Slabáková Kornélia, nezáv.-független 840
Csepregi Zoltán, SMK – MKP 786
Ing. Szép Rudolf, SMK – MKP 749
Dávid Tünde, SMK – MKP 739
Ing. Oravetz Ferenc, SMK – MKP 733
Ing. Tóth Tibor, SMK – MKP 717
Kuklis Dénes, SMK – MKP 689

Zvolení poslanci – Megválasztott képviselők:

Za primátora mesta bol zvolený – A polgármester-választás győztese:

Bajta – Bajtava Sztruhár József, nezávislý-független 
Bart – Bruty Hubač Alexander, nezávislý-független 
Béla – Belá Varga Mihály, nezávislý-független 
Bény – Bíňa Mesárová Erika, nezávislý-független 
Ebed – Obid Nagy Tibor, nezávislý-független
Garamkövesd – Kamenica Sliva Judit, nezávislý-független 
Garampáld – Pavlová Góra Mónika, SMK-MKP 
Helemba – Chľaba Kosznovszky Henrietta, nezáv.-független
Kéménd – Kamenín Benefi László, SMK-MKP 
Kicsind – Malá Tamás Aladár, SMK-MKP 
Kisgyarmat – Sikenička Blaskó Mária, SMK-MKP 

Kiskeszi – Malé Kosihy Molnár Anna, nezávislý-független 
Kisújfalu – Nová Vieska Kis Róbert, SMK-MKP 
Köbölkút – Gbelce Mihalik Gábor, nezávislý-független 
Kőhidgyarmat – Kamenný M. Magát László, nezávislý-független 
Leléd – Leľa Sipos Tibor, SMK-MKP 
Libád – Ľubá Gőz Imre, nezávislý-független
Muzsla – Mužla Drapák Károly, nezávislý-független 
Nána – Nána Matuska Zsuzsanna, SMK-MKP 
Sárkány – Šarkan Székely Beáta, nezávislý-független 
Szalka – Salka Józsa János, nezávislý-független
Szőgyén – Svodín Szász Attila, nezávislý-független

A régió polgármesterei – Starostovia obcí regiónu:
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November 22-én került sor a párkányi Ady Endre Alapiskola fel-
újított épületének ünnepélyes avatójára. A mintegy 32 millió ko-
rona értékű felújítási munkálatokat – amelyek révén egy újabb eme-
letet húztak a meglévő épületre, felújították a központi fűtést, ki-
cserélték a nyílászárókat, megoldották az épület hőszigetelését és
felújították a szociális helyiségeket. Mindezt négy hónap alatt si-
került kivitelezni. 

Az ünnepélyes avatón jelen volt Szigeti László, Farkas Iván par-
lamenti képviselők, Ján Oravec polgármester, az egyház és a vá-
ros közéletének számos képviselője.

Az alapiskola irodalmi színpadjának előadásában verses-zenés mű-
sorral indult az ünnepség, majd Fodor Zsuzsanna, az iskola igaz-
gatója üdvözölte a jelenlevőket. Véleménye szerint a beruházás azért
valósulhatott meg, mert mertek nagyot álmodni, és számos hely-
ről segítő kezek érkeztek álmuk megvalósításához. Mindenkinek
megköszönte fáradozását, aki hozzájárult a pályázat sikeréhez. Kü-
lönösen kiemelte Szigeti László érdemeit, aki nélkül most nem ra-
gyogna új köntösben a felújított épület. Az igazgató asszony rövi-
den vázolta a sikertörténet fontosabb mozzanatait. Míg Szigeti Lász-
ló beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az épület felújítása
egy közösség példaértékű összefogásának eredménye, Ján Oravec
azt hangsúlyozta, hogy nem volt egyszerű feladat a beruházás ki-
vitelezése. Mindketten abbéli örömüknek adtak hangot, hogy a di-
ákok és pedagógusok az eddiginél sokkal jobb körülmények között
egy új köntösbe öltöztetett oktatási intézmény falai között tanul-
hatnak, oktathatnak. 

Az ünnepi beszédek elhangzása után Himmler Zsófia igazgató-
helyettes az idei Ady Napok rendezvénysorozatát ismertette,
majd az iskola mellett tevékenykedő Adrenalin Aerobic Tánccso-
port szórakoztatta az ünneplő közönséget. Az ünnepélyes átadást
szimbolizáló szalagot Szigeti László és Ján Oravec együtt vágta át.
Utána az iskola állófogadást adott a meghívott vendégek tisztele-
tére.

-O-

Ady Napok
Az iskolaátadás alkalmával nyílt meg az idei Ady Napok rendez-

vénysorozata is. Különleges volt az idei ünnepség, mert a kiállítá-
sokon túl az iskola épülete is elkápráztatta a meghívottakat. Nem
bíztuk a véletlenre, igyekeztünk sokrétű tantárgyi versenyeket szer-
vezni, melyeken tanulóink játékos formában versenghettek egymással.
Az eredménnyel mindenki elégedett lehetett. Régiónk valamennyi
diákja számára hirdettünk meg irodalmi, angol, német, szlovák és
kémia versenyt, melyekre szép számban jelentkeztek. Sikeres volt a
Szayka Róbert vezetésével bemutatkozó karate klub. A biztonságos
közlekedésről Borsos Attila tartott előadást. az elsősegélynyújtásról,
serdülőkori problémákról MUDr. Ikrényi Gabriella és MUDr. Ulrich
János beszélgetett diákjainkkal. Sikeres volt a rendhagyó történe-
lemóra, mint ahogy a kommunikáció- és könyvtárismeret is, de olyan
könnyed témákkal is foglalkoztunk, mint a horgászat és az origami.
Ebben az évben is izgulhattunk a tanár-diák mérkőzésen, melynek
4 : 4-es döntetlennel végződött. Szakmai vásárt, pályaválasztási bör-
zét tartottak a környék középiskolái, amelyek látványos bemutató
keretében ismertették meg választott szakmájukat. Elfogadta meg-
hívásukat a bátorkeszi Középfokú Magán Szaktanintézet, a gútai Szol-
gáltató és Kézművesipari Szakképző Magán Középiskola, a szőgyéni
Középfokú Szakmunkásképző Magániskola – mely szponzorálta is
iskolánkat – és a karvai Összavont Kertészeti és Mezőgazdasági Kö-
zépiskola, amelynek tanulói segítettek az iskola díszítésében is. Fel-
sős osztályaink ellátogattak a városi múzeumba és háromszáz kis-
diáknak vetítettek ezeken a napokon a Danubius moziban. Két na-
pon át játszóházban dolgoztak a legkisebbek a nevelőnők jóvoltá-
ból. A pedagógusok művelését is szem előtt tartva hívtuk meg is-
kolánkba Gáspár Károlyt Veresegyházáról, akinek drogellenes
misszióját mindenütt nagy érdeklődés követi. Az osztályközösség ki-
alakításához adott hasznos ötleteket Pusztai Katalin, aki Budapest-
ről érkezett hozzánk. Ami jól működik, bevált, azt érdemes folytatni,
ez érvényes az Ady Napokra is. 

Az iskola igazgatósága (Foto: Himmler)

Megújult az Ady Endre iskola

Ilyen volt Ilyen lett

Az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola köszönetet mond mindazoknak, 
akik ebben az évben is segítették iskolánkat. Minden kedves szülőnek és pártfogónknak 

kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
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Pred poldruha storočím, 31. augusta 1856 bola vysvätená ostrihomská
bazilika. Z tejto príležitosti nahliadneme v krátkosti do histórie výstavby.

Pri slávnostnom vysvätení bol prítomný sám kráľ, kniežatá, cirkevní
a svetskí hodnostári, a mnohí ďalší významní činitelia, ktorí svojou
účasťou poctili túto výnimočnú udalosť. Maďarský Sion po nešťastnej
bitke pri Mohácsi ešte dlho vzdoroval Turkom, a až 10. augusta 1543
sa dostal pod vládu sultána Solimana. Bazilika Svätého Vojtecha po-
stavená ešte Kráľom Štefanom Svätým, ktorá po storočiach bola nie-
koľkokrát rozširovaná a obnovovaná počas tohto obliehania Turkami
sa ťažko poškodila. Neskôr bola úplne zničená počas obliehania, keď
v roku 1595 hrad získal späť od Turkov arciknieža Matiáš, a keď v roku
1605 ho Turci znovu obsadili. Nepoškodená zostala iba pristavaná
Bakóczova kaplnka. Ostrihomský arcibiskup i kapitula boli presídlení
do Trnavy. Ostrihomský hrad získali späť kresťania až 25. októbra 1683.
Od toho času sa arcibiskupi neustále snažili svoje sídlo vrátiť do Ostri-
homu. Na naliehanie arcibiskupa grófa Imricha Esterházyho uhorské
stavy v roku 1723 schválili zákon, ktorý nariaďuje presídlenie arcibis-
kupstva a kapituly späť do Ostrihomu. Primas, gróf František Barkó-
czy – ktorý v skutočnosti presídlenie vykonal – 3. mája 1761, po svo-
jom vymenovaní za arcibiskupa získal späť hrad od Márie Terézie. Pri-
mas sa zhostil svojej úlohy s mimoriadnou vážnosťou, jeho skorá smrť
však zastavila ďalšie práce.

Na začiatku ďalšieho storočia úlohu premiestnenia arcibiskupského
sídla a kapituly – po 277 ročnom odlúčení – božská prozreteľnosť ude-
lila v roku 1820 primasovi Alexandrovi Rudnayovi. Takisto on započal
výstavbu hlavnej katedrály. Alexander Rudnay bol vymenovaný za ar-
cibiskupa v roku 1819 z postu sedmohradského biskupa. Svoje sídlo z
Trnavy do Ostrihomu premiestnil 16. mája 1820. Dal pripraviť pro-
jekty novej katedrály. Podľa pôvodného plánu by bol celý hradný vrch
zastavaný monumentálnymi budovami. Baziliku zo strany Dunaja mali
z oboch strán obklúčiť dvojposchodové impozantné budovy, tak ako
kostol Svätého Petra vo Vatikáne. Jedna strana by slúžila, ako sídlo pri-
masa a druhá pre výchovu kňazov. Pôvodný projekt pripravil viedenský
staviteľ Paul Khünel, ktorý zveril stavebné práce svojmu príbuznému
Johannovi Packhovi. V roku 1822 na deň Svätého Vojtecha bol položený
základný kameň stavby. Slávnostný príhovor mal József Kopácsy, bis-
kup Stoličného Belehradu. Primas Rudnay zomrel 13. septembra 1831.
Samozrejme počas svojho života nemohol dúfať, že uvidí kupolu ba-
ziliky, preto sa rozhodol postaviť menší kostol podobného tvaru. Tak-
to bol postavený v predmestí kostol Svätej Anny, ktorý dnes nazývajú
„okrúhly kostol” (kerek-templom). On dokončil aj stavbu tunelu a dal
namaľovať obraz s motívom pokrstenia Svätého Štefana, ktorý je die-
lom jágerského maliara Mihálya Hesza. Po Rudnayovej smrti zostala
funkcia arcibiskupa sedem rokov neobsadená, ale stavba pokračovala. 

Do funkcie ostrihomského primasa bol vymenovaný v roku 1839
veszprémsky biskup József Kopácsy. Počas administrácie mimoriadne
vzdelaného arcibiskupa došlo k zásadným zmenám v projektoch katedrály.
Po smrti Johanna Packha pokračovaním stavebných prác poverili peš-
tianskeho architekta Józsefa Hilda, projektanta budapeštianskej bazi-
liky, ktorý na rozdiel od pôvodných plánov dal bazilike dnešnú mo-
hutnejšiu podobu. Pod kupolou postavili silné múry, na nich ležali stĺ-
pové steny s veľkými oknami, na ktoré postavili mohutnú kupolu. Prá-
ce značne pokročili, a v roku 1845 mohli umiestniť na kostol aj svätý
kríž. Potom začali s vnútornými prácami. Fresky oltáru namaľoval La-
jos Maralt. Hlavný oltárový obraz zobrazujúci nanebovstúpenie Pan-
ny Márie namaľoval benátsky maliar Angelo Grigoletti za 1000 na-
poleonských zlatých. Počas arcibiskupstva Józsefa Kopácsyho sa steny
baziliky úplne postavili, a aj dve bočné veže sa vytiahli do výšky hodín.
Z dunajskej strany nad rímsou dal umiestniť päť veľkých sôch a nápis:
„Quae sursum sunt quaerite” (Hľadajte tých, ktorí sú hore). Primas Kopá-
csy zomrel 18. septembra 1847.

Tretím staviteľom kostola bol kniežací primas Ján Scitovszky,
ktorého vymenovali za ostrihomského arcibiskupa v roku 1849 z Päťkos-
tolia. Svoje arcibiskupské kreslo obsadil v roku 1850. Trval na tom, aby
sa katedrála čo najskôr dokončila a bola odovzdaná svojmu poslaniu.
Hlavný oltár z talianskeho mramoru staval sochár Pietro Bonani, nad

ktorý bol umiestnený už hotový hlavný oltárny obraz. Potom sa zho-
tovil arcibiskupský trón a vyrezávané stoličky hodnostárov, a tiež bol
umiestnený Moserov orgán, ktorý mal 64 registrov. Pri vonkajších prá-
cach bola dokončená severná veža a boli v nej umiestnené 10,5 a 2,4
tonové zvony. Úspešne pokračovali aj práce na cestách vedúcich na hrad. 

Na hornej časti cesty boli sochy kráľov Sv. Štefana a Sv. Ladislava,
ktoré pochádzali z kostola Sv. Štefana, postaveného ešte za Márie Teré-
zie. Odtiaľ pochádzal aj dvojhlavý orol pred vchodom do tunela, čo vy-
volávalo všelijaké pocity. V roku 1856 už práce boli natoľko pokročilé,
že už sa mohlo pomyslieť na vysvätenie. Primas Scitovszky po predbežnom
súhlase cisára a kráľa Františka Jozefa I. označil dňom vysvätenia 31.
august 1856. Na oslavy boli pozvaní všetci významní svetskí a cirkevní
hodnostári. Spomeňme tých najvýznamejších: Cisár František Jozef I.,
arciknieža Albrecht, vtedajší hlavný guvernér a veliaci generál Uhorska,
členovia cisárskej rodiny: arcikniežatá Karol Ferdinand, Viliam, Ernest
a Maximilián. Z cirkevného stavu: viedenský kardinál Jozef Rauscher,
záhrebský kardinál Juraj Havlik, banskobystrický biskup Štefan Moy-
ses, a ďalší. Z vojenského stavu: knieža Alfred Windisgrätz, k.u.k. ge-
nerál, atď. Z ríšskej exekutívy: gróf Karol Schauenstein, k.u.k. minis-
ter zahraničných vecí, barón Alexander Bach, k.u.k. minister vnútra, atď.

Deň pred oslavami celé mesto vyzdobené zástavami čakalo kráľa a
ostatných hostí. Hlavná cesta bola ozdobená symbolmi a zástavami mo-
narchie. Oslavy sa začali už deň pred vysvätením. Večer o pol siedmej
zazneli salvy z diel, ktoré značili, že sa blíži loď s kráľom. Arcikniežatá
Albrecht a Ernest a prednosta ostrihomskej župy išli privítať kráľa do
prístavu. Panovníka za obrovského zvonenia, sálv a aplauzu davu priví-
tal starosta Ostrihomu István Takács. 

Konečne ráno o štvrtej hodine došlo k dlho očakávanej udalosti. Z hra-
du sa ozval zvon „Ave Maria”, duneli salvy na znak toho, že nadišiel
veľký deň. Medzi siedmou a osmou hodinou sa ozvali všetky zvony a
zo všetkých kostolov vykročili procesie smerom k bazilike. Presne ráno
o ôsmej sa arcibiskup Scitovszky – doprevádzaný zvonením a jasotom
– sa dostavil do katedrály. Potom nasledoval veľmi zaujímavý sprie-
vod, keď sa všetci hostia zoradili, obišli kostol, potom pri vchode sa za-
stavili a čakali na príchod jeho Veličenstva. Námestie sa naplnilo
obrovským davom. 

O desiatej hodine zvuk fanfár a rany z diel naznačili príchod kráľa,
ktorý sedel v pompéznom koči, do ktorého bolo zapriahnutých šesť koní.
Po vystúpení ho pozdravil primas Scitovszky s vetou: „Bohu čo patrí
Bohovi, cisárovi, čo patrí cisárovi.” Potom celý sprievod vošiel do kos-
tola. Kráľ, arcikniežatá a arcibiskup podpísali dokument o vysvätení oltá-
ra. Potom pokračovala ceremónia, počas ktorej kráľ sedel na arcibis-
kupskom tróne. Potom nasledovala pontifikálna omša. Na chóre svo-
ju „Ostrihomskú omšu”, napísanú pre túto príležitosť dirigoval sám veľký
Ferenc Liszt. Potom nasledovalo „Te Deum”. Cirkevné ceremónie vys-
viacky kostola trvali od ôsmej do pätnástej hodiny. Po cirkevných os-
lavách nasledoval veľkolepý oldomáš. Prestreté bolo na šiestych mies-
tach. Arcibiskup vo svojom paláci hostil kráľa, arcikniežatá, kardiná-
lov, arcibiskupov, biskupov a ministrov. V seminári hodovali v štyroch
halách. Dobrotivý primas sa postaral aj o to, aby aj chudoba mohla os-
lavovať. Na lúkach v Szentgyörgymező bola pripravená ľudová vese-
lica, ktorú navštívilo aj jeho Veličenstvo a arcikniežatá. Kráľ sa vraj cí-
til veľmi dobre v kruhu svojho verného ľudu. Večer bolo celé mesto krás-
ne vysvietené, samozrejme najkrajšia bola bazilika. Mohutná budova
plávala v bengálskom ohni. Radosť z návštevy kráľa sa prejavila aj pri
jeho odchode o desiatej hodine večer, keď námestie bolo plné ľudí, ktorí
sa s nim prišli rozlúčiť. Kráľ prešiel cez most a odobral sa smerom na
nánanskú železničnú stanicu. 

O vysvätení ostrihomskej baziliky priniesla domáca aj zahraničná tlač
obšírne spravodajstvo. 

Pápeža informoval o vysvätení baziliky arcibiskup a poslal mu veľkú
zlatú pamätnú mincu, z ktorej vyhotovili len tri kusy.

(Úryvky z článku Pála Sinku, riaditeľa Ostrihomskej archeologickej 
a historickej spoločnosti spred 75. rokov.) 

(Preklad: GH)

150 rokov ostrihomskej baziliky 
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Köszönetet mondok mindenkinek, aki eljött szavazni és igyekszek bizonyítani, 
hogy rászolgáltam a bizalomra.

Ján Oravec, polgármester

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb a budem sa snažiť dokázať, 
že si zaslúžim dôveru.

Ján Oravec, primátor mesta

Optimális esetben a jövő év végére Párkányban egy modern la-
kópark épülhet. A beruházó egy helyi cég, amely már két éve si-
keresen működik a szlovákiai ingatlanpiacon. Az elképzelések-
ről Smidt Tamás építészt, a lakópark tervezőjét kérdeztem.

Az említett cég a Sobieski utca és a Duna-part menti gát között
már felvásárolt mintegy két és félhektárnyi területet, amelyen geo-
lógiai fúrásokat is végeztek. E vizsgálatok eredményei alapján a
beruházó feltölti az általa felvásárolt terület egy részét, hogy a Duna
magasabb vízállása esetén megfelelő védelmet biztosítson a talajvíz
feltörése ellen. Elképzelések szerint a Panoráma nevű lakóparkon
belül az uniós szabványoknak megfelelő, kevésbé energiaigényes
téglából falazott, egyemeletes tömbházakban kialakított, er-
kéllyel ellátott 53 korszerű 35-85 négyzetméter alapterületű la-
kás és hat 150-170 négyzetméter alapterületű garázzsal és négy-
áras kerttel ellátott családi ház épülne. A lakóház – tömbönként
10-12 otthon – külön bejárattal fog rendelkezni. A házak között
értelemszerűen fásított zöld övezet, garázsok és parkolóhelyek is
lesznek. A városközponttól nem messze tervezett lakópark szin-
te belesimul majd a környezetbe és bizonyos ízléshatárokon be-
lül a leendő tulajdonosok igényeinek megfelelően alakíthatják ki
a helyiségeket. Az említett alapméreteken belül mintegy húsz va-

riációt kínálnak az érdeklődőknek, de igény esetén akár 110 négy-
zetméteres otthon is kialakítható. Novemberben a cég egy in-
gatlanirodát nyitott a Fő utcán, amelynek első feladata lesz a he-
lyi igények felmérése és az érdeklődők szakszerű tájékoztatása. De-
cember végéig feltérképezik a helyi igényeket, és a felmérés ered-
ménye alapján tervezik meg a további lépéseket. A lakóparkban
az otthonok mellett egy többfunkciós épület is helyet kap, amely-
ben üzlet, étterem, kozmetikai és fitness-szalon is fog működni. 

Jelenleg már folyik a szakhatósági engedélyek beszerzése. Ha
nem lesz semmi fennakadás a tervezett lakások egy részét már 2007
végén átadhatják. Smidt Tamás úgy véli, hogy az általuk terve-
zett falazott lakások ára összhangban lesz a jelenlegi városi in-
gatlanárakkal. Szerinte, aki ma Párkányban egy nagyobb há-
romszobás bérlakást vásárol, a vételáron túl még legalább félmillió
koronát kell költenie az otthon átalakítására – és akkor még ma-
radnak a régi vezetékek, a nem megfelelő hő- és hangszigetelt fa-
lak, hogy olyan korszerű lakást alakítson ki magának, mint ami-
lyenek a lakóparki otthonok lesznek. A Duna-parton tervezett Pa-
noráma lakópark mindenképpen minőségi ugrást jelentene Pár-
kányban. 

Oravetz Ferenc

Korszerű lakópark építését tervezik a Duna-parton

V optimálnom prípade môže byť ku koncu budúceho roka v Štú-
rove vybudovaný moderný obytný park. Investorom je miestna
spoločnosť, ktorá už dva roky úspešne funguje na trhu s nehnu-
teľnosťami. O plánoch sme hovorili s architektom Tomášom Smidt-
om, ktorý je hlavným projektantom obytného parku.

Spomínaný podnik už odkúpil dva a pol hektárový pozemok med-
zi Sobieskeho ulicou a hrádzou Dunaja, kde vykonali aj geologické
vrty. Na základe výsledkov investor navýši niektoré časti pozem-
ku o pol metra, aby v prípade vysokého vodného stavu bolo do-
statočne chránené voči spodným vodám. Podľa predstáv v rámci
obytného parku Panoráma budú vybudované v súlade s norma-
mi EÚ jednoposchodové obytné domy s 53 bytmi s balkónom, o roz-
lohe 35-85 m2 a 6 rodinných domov s rozlohou 150-170 m2 s
garážou a 4-árovou záhradou, a to z tehly s nižšou energetickou
spotrebou. V jednom obytnom dome bude 10-12 domovov so sa-
mostatným vchodom, medzi domami budú zeleň, garáže a par-
koviská. 

Obytný park neďaleko centra mesta bude esteticky zladený s
okolím, priestory budú z časti vybudované na základe indivi-
duálnych požiadaviek majiteľov. V rámci navrhnutej rozlohy ponú-

kajú cca 20 variantov, ale na základe dopytu je možné vybudo-
vať hoci aj byty s rozlohou 110 m2. V novembri spoločnosť otvorila
realitnú kanceláriu na Hlavnej ulici, ktorej úlohou bude zmapo-
vanie záujmu a odborné poradenstvo záujemcom. Do konca de-
cembra prebehne prieskum dopytu, a na základe výsledkov sa naplá-
nujú nasledujúce kroky. V parku bude vybudovaná aj polyfunkčná
budova, kde sa bude prevádzkovať reštaurácia, obchod, kozmetický
salón a fitnes centrum. 

V súčasnosti prebieha povoľovacie konanie. Ak nenastanú ne-
predvídateľné problémy, časť plánovaných domov môže byť
odovzdaných do užívania už koncom roku 2007. Podľa Tomáša
Smidta plánovaná cena obytných domov bude v súlade so
súčasnými cenami nehnuteľností v Štúrove. Kto dnes v Štúrove kúpi
väčší trojizbový nájomný byt, okrem kúpnej ceny musí ešte prein-
vestovať cca pol milióna korún na rekonštrukciu aby vybudoval
moderný byt, aký ponúka nový obytný park, pritom tam ešte zo-
stanú staré vedenia, nedostatočné zvukové tesnenie a zateplenie.
Nový obytný park Panoráma bude určite znamenať kvalitatívny
prínos pre Štúrovo.

-O- (Preklad: Ági)

Pri Dunaji sa plánuje moderný obytný park
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Különleges élmény várja december 1-től az esztergomi
Aquasziget élményfürdőben a látogatókat. Ekkor nyitotta meg ka-
puját a különleges török fürdő, a hamam, amelynek elkülönített
részei a rituális megtisztulás különböző lépéseit szimbolizálják.
A forró teremben a felhevült padlót a vízzel locsolják és így ke-
letkezik a test pórusainak megnyitását segítő finom pára. Ez a gőz
a melegtől kitágult pórusú bőrt átjárva alaposan kitisztítja a tes-
tet és meglágyítja, megszépíti a bőrt. A kellemesen nedves meleg
a keringési problémákkal küzdőknek is hasznos. 45 fokos hő-

mérsékletnél 20-30 perc alatt fokozatosan hevül a test, nincs hir-
telen forróság, ami megterheli a szervezetet. Ezután következik
a masszázs, melyet a masszőrök előmelegített márványlapon,
masszírozó kesztyűvel végeznek. Ezt követően a bőrön lévő
szennyeződéseket lazítják fel simító mozdulatokkal, olíva olajos
szappanból nyert habbal. Egy alapos masszázs felér egy kisebb ter-
helésű edzéssel. Sajátos megújulási, méregtelenítési lehetőséget
biztosít tehát a hamam. Emellett a procedúrák részét képezi a test
bőrradírozása, vagy a szerájban való pihenés. 

Idén első alkalommal rendezett három napos, nagyszabású fesz-
tivált a Szlovákiai Magyar Irók társasága novemberben, a városban
és környékén. 

A rendezvénysorozatot a fővédnök, Jókai Anna Kossuth-díjas
író nyitotta meg, bemutatták a Szlovákiai magyar szép versek ill.
a Szlovákiai magyar szép próza című antológiákat, és ünnepélyes
keretek közt átadták „Az év legjobb irodalmi alkotása” – díjat a
helyi művelődési otthonban. Az írók és költők a régióban több
helyen is találkoztak a közönséggel, Párkányon kívül Bényben,
Kéménden, Kisújfalun, Muzslán, Szalkán és Szőgyénben is. A fesz-
tiválon – a társrendező párkányi Balassi Klub jóvoltából – Szar-
ka Gyula csapata egy remek zenés, irodalmi műsorral lépett fel,
amelyben a nő és a bor nélkülözhetetlenségéről vallottak, de a
Boboš Blues Band koncetje is élményszámba ment. A fesztivál al-
kalmával megtartott rendes közgyűlésén elnököt és vezetőséget
választott a Szlovákiai Magyar Irók Társasága. Az elnök továbbra
is Hodossy Gyula költő, könyvkiadó maradt, a választmányt pe-
dig Vida Gergely, Barak László, Szászi Zoltán, H.Nagy Péter,
Csanda Gábor, Juhász R. József és Ardamica Zorán alkotják. 

Az év legjobb irodalmi alkotása pályázatot Bárczi Zsófia író,
irodalomtörténész nyerte meg „Trisztán és Izolda” című prózá-
jával. A tízezer koronával járó díjat minden évben annak az – ál-
landó szlovákiai lakhellyel rendelkező – magyar nyelven író sze-
mélynek ítélik oda, aki magas esztétikai színvonalon, az egyete-
mes irodalom mércéjével mérve is maradandó művet tesz le az
asztalra. Ugyanakkor nincs műfaji megkötés és a pályázat jeligés,
irodalmon kívüli szempontok tehát nem játszhatnak közre a be-

érkezett pályaművek bírálatakor. Csanda Gábor, a zsűri elnöke
kifejtette: noha létezik már Forbáth Imre-díj, Madách-díj, Ma-
dách-Posonium-díj, Talamon Alfonz-díj, a felsoroltakat rendkí-
vül kötött szempontok és szabályok szerint adják, például a ne-
vezésekhez a fentebbiek esetében az is kell, hogy profi legyen a
pályázó, már megjelent, jó színvonalú kötettel vagy kötetekkel
rendelkezzék. Az év legjobb irodalmi alkotása esetében viszont
bárki pályázhat, s még a neve sem jelenthet semmiféle előnyt vagy
hátrányt a mű megítélésében. A kiírók tehát a lehető legnyitot-
tabb, legliberálisabb megoldást választották, köszönhető ez az öt-
letgazda Németh Zoltán irodalomkritikusnak is. Itt ugyanis ki-
zárólag az esztétikai érték a mérvadó, s csak egy legjobb lehet.
Idén 40 alkotásból mazsolázott a H.Nagy Péter, Keserű József és
Csanda Gábor – összetételű zsűri, s mint azt Csanda kifejtette,
Bárczi Zsófia munkája azért is bizonyult egyértelműen a legjobbnak,
mert a Trisztán és Izolda felépítésében a nyelvet nem csak esz-
köznek tekintette. A Trisztán és Izoldát a pénteki ünnepi esten
Kiss Szilvia színésznő olvasta fel. Hizsnai Zoltán a díj kapcsán meg-
jegyezte: tervezik, hogy jövőre a beérkezett jeligés alkotásokat a
SZMÍT honlapjára is felteszik, s internetes szavazással döntheti
majd el a nagyérdemű, hogy szerintük ki a legjobb, vagyis lesz egy
közönségdíj is. A fesztiválon Jókai Anna, Bárczi Zsófia és külö-
nösen H. Nagy Péter észrevételei, hozzászólásai tartalmazták a
legértékesebb, legmagvasabb esztétikai-filozófiai töltetet. 

-buch- (Új Szó-tudósítás)

Az MKP helyi szervezete köszöni a jelöltjeit támogató
választópolgárok bizalmát.

Miestna organizácia SMK ďakuje za dôveru voličov, 
ktorí podporili kandidátov strany.

I. Őszi Irófesztivál Párkányban 

Szerzők az olvasók hatalmában 

Hamam – Tradicionális törökfürdő Esztergomban

Jókai Anna és Hodossy Gyula

Szarka Gyula és barátai
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A városi múzeumban november 22-én megnyílt rendhagyó
kiállítás célja bemutatni és megismertetni a ma élőkkel azt a két
egykori párkányi személyiséget, akik tevékenységük folytán, em-
beri magatartásuk révén olyan erkölcsi örökséget hagytak ránk,
amely méltó a mai párkányiak, az utókor megbecsülésére, s hogy
az idő könyörtelen kereke ne gyűrje végleg maga alá ezeket a
nem mindennapi emberi sorsokat. A tárlat egyik felében egy
kalandos, a sors csapásaitól kegyetlenül megpecsételt életpá-
lyája rajzolódik ki előttünk. Nemes János rövid, ám annál iz-
galmasabb élete 1891-ben kezdődött egy nyergesújfalui kő-

szénraktár kunyhójában. Nemes
Imre és Brigány Mária nyolc
fiúgyermekéből negyedikként
látta meg a napvilágot. A gép-
lakatos szakma kitanulása ko-
moly szerepet játszott abban,
hogy beleszeressen az Osztrák-
Magyar Császári és Királyi Ha-
ditengerészet mozgalmas vilá-
gába. Huszonegy évesen, 1912
októberében vonult be négyéves
katonai szolgálatra az osztrák-
magyar flotta polai kikötőjébe,
(ma Pula, Horvátország), hogy
az egyik legkorszerűbb osztrák-
magyar csatahajó, az S.M.S.
Kaiserin Elisabeth matróza le-
gyen. A majd egy évig tartó ki-
képzés alatt eljut egész sor
olasz, horvát, görög és török ki-
kötőbe, megfordul a nápolyi
öbölben, gyönyörködik a Vezuv
látványában, Capri és Sorrento
szépségeiben. A fedélzeti pos-
ta később már a világ másik vé-

géről hozza leveleit, verseit pe-
dig féltve őrzött notesza őrizte
meg. Hányatott sorsát, japán vi-
zeken történő csatározásait, a
hét esztendei hadifogságot
Shidzoukában, majd a kemé-
nyen megszenvedett kilenc év
távollét utáni hazatérés bol-
dogságát szemlélteti a tárlat.
Rövidre szabott, tragikus sorsa
csupán 34 évet engedélyezett
számára. Hagyatékában
figyelmre méltó relikviák ma-
radtak, amelyek most kerülnek
először bemutatásra. 

A kiállítás másik része egy me-
rőben más, egy szakmai karriert
tudatosan ostromló, kitartó
munkával beteljesítő életpálya
pontos lenyomata. Lettang János
1904-ben született az Osztrák-Magyar Monarchia legtávolabbi,
délkeleti csücskében. Lettang Johann molnár és Awender
Katharin tíz gyermekéből hatodikként jött a világra. Még az első
világháború kitörésekor, 12 évesen áll be molnárinasnak. Az
apa hatására választott szakma egész életét meghatározta. A kü-
lönféle hazai malmok megismerése után 1927 elején útnak in-
dul a franciaországi Strassburgba, hogy tanulmányútja párizsi,
záró szakasza után egy időre az otthoni malom igazgatója le-
gyen. Egy év sem telt el ezután, s cége Csehszlovákiába, Pár-
kányba küldi halaszthatatlan megbízatással. A párkányi gőz-
malmot, amelyet 1917-ben a Tímár-testvérek alapítottak,
műszakilag felújította és termékeinek minőségét nagyban ja-
vította. Később főmolnára lett a híres Nyitrai Malmok válla-
latnak, majd kinevezték a Pőstyéni Malom és Tésztagyár tech-
nológusának, ahonnan a besztercebányai és a nyitrai kerület
összes kereskedelmi malmát felügyelte. Az élelmiszeripari
minisztérium megbízásából a malomipar legújabb fortélyait ér-
vényesíthette Szíriában és Egyiptomban, de bejárta egész Eu-
rópát, sőt eljutott az USA-ba is. Számos kitüntetése közül ki-
emelkedik a köztársasági elnök által 1960-ban adományozott
Munka Érdemrend. Egyedüli párkányiként – a szlovák aka-
démikusok által összeállított Szlovákia Enciklopédiájában is sze-
repel. A kiállítás 2007. január végéig tekinthető meg.

Juhász Gyula
A városi múzeum azzal a kéréssel fordul a tisztelt polgárok-

hoz, hogy amennyiben birtokukban vannak régi dokumentumok,
tárgyak, újságok, könyvek, stb., vagy tudomásuk van olyan Pár-
kányhoz kötődő személyekről, akik tevékenységük folytán, sor-
suk révén érdeklődésre tarthatnak számot, jelentkezzenek a vá-
rosi múzeumban. Köszönjük! 

Személyiségek, sorsok 

Úspech umeleckej školy

13. novembra sa žiak 5. ročníka ZUŠ Ferenca Liszta, Szabolcs
Dobai z triedy Zuzany Gyarmatiovej úspešne účinkoval na klavír-
nej interpretačnej súťaži „Mladé talenty Ladislava Mokrého” v
Topoľčanoch. Je to krajský festival usporiadaný prvý raz, na kto-
rom súťažili žiaci v štyroch vekových kategóriách. Szabolcs Do-
bai reprezentoval nás v 2. kategórii, v ktorej sa podľa prísnej od-
bornej poroty umiestnil v bronzovom pásme. Je to pre nás o to
cennejšie, že porota v každej kategórii ocenila pásmom iba je-
den výkon. Celá súťaž prebehla na vysokej úrovni. Tešíme sa na
ďalšie stretnutie.

Sikeres szereplés 

November 13-án a „Ladislav Mokrý Ifjú Tehetségei” c. zenei
tehetségkutató versenyen Tapolcsányban sikerrel szerepelt a pár-
kányi Liszt Ferenc Zeneiskola 5. osztályos növendéke, Dobai Sza-
bolcs (Gyarmati Zsuzsa tanítványa). A kerületi fesztivált első íz-
ben rendezték meg négy korcsoport ifjú muzsikusainak részvé-
telével. Dobai Szabolcs a második kategóriában bronz fokoza-
tot ért el, ami annál értékesebb, mert minden kategóriában csak
egy teljesítményt értékelt a zsűri. A verseny magas színvonalon
zajlott. Örülünk az újabb találkozásnak.

Z.Gy.

Az S.M.S. Kaiserin Elisabeth

Nemes János

Lettang János
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Osobnosti, osudy
Cieľom výstavy, ktorá bola otvorená 22. novembra v mests-

kom múzeu, je ukázať a spoznať osudy niekdajších občanov náš-
ho mesta, ktorí svojim životom, zanechali po sebe stopy, hodné
našej pozornosti a úcty. Kiež by tieto stopy neodvialo neúprosné
plynutie času!

V jednej časti výstavy sa prezentuje krátky a pohnutý život Já-
nosa Nemesa, ktorý sa vychovával vo veľmi chudobných pome-
roch. Narodil sa v roku 1891 ako štvrtý z ôsmych synov Imre Ne-
mesa a Márie Brigányovej, v obci Nyergesújfalu. Vyučil sa za strojné-
ho zámočníka, čo mu značne dopomohlo, aby sa zaľúbil do cisárs-
ko-královského vojnového loďstva. Ako 21-ročný, rukuje v októ-
bri 1912 do admiralitného vojenského prístavu v Pulji (dnes Pula,
Chorvátsko). Počas výcviku navštívil mnohé chorvátske, ta-
lianske a turecké prístavy. V neapolskom zálive sa pokochal
výhľadom na Vezuv, obdivoval krásu Capri a Sorrenta. Po náročnom
výcviku sa stáva členom posádky spevneného krížnika Rakúsko-
uhorskej flotily S.M.S. Kaiserin Elisabeth. Na pohľadniciach s
pečaťou palubnej pošty sa neskoršie ozýva z druhého konca sve-
ta, a jeho básne zachoval notes, ktorý obdŕžal od svojej milej. Vý-
stava prezentuje jeho pohnutý osud, účasť v bitkách na japonských
vodách, sedem krutých zajateckých rokov v Shidzouke a šťastný
návrat po tvrdo vytrpených deviatich rokoch odlúčenia od domova.
Tragický osud mu dovolil iba 34 rokov. Zostali po ňom relikvie,
ktoré sú prvý krát prezentované pred verejnosťou. 

Ďalšia časť výstavy je venovaná človeku, ktorý svojou vytrva-
lou prácou, usilovnosťou a cieľavedomosťou húževnato budoval
svoju profesnú kariéru. Ján Lettang sa narodil v roku 1904 v najvz-
dialenejšom, juhovýchodnom cípe Rakúsko-Uhorska. Bol šiestym
z desiatich detí mlynára Johanna Lettanga a Kathariny Awender.
V zničujúcich rokoch prvej svetovej vojny, ako 12-ročný sa vydá-
va učiť mlynárskemu remeslu. Po úspešnom „absolvovaní”
domácich mlynov začiatkom roku 1927 odchádza na študijnú ces-
tu do Francúzska. Koncom roka sa vracia späť, kde sa stáva ria-
diteľom domáceho mlyna. Ani nie po roku ho však vysiela ma-
terská firma do Československa, kde ho poveruje neodkladným úko-
lom v mlyne malého okresného mestečka v Parkane. Prvá jeho úlo-
ha v parkanskom parnom mlyne – založenom bratmi Tímárov-

cami v roku 1917 – bola dokončenie technickej rekonštrukcie,
zlepšenie kvality múk a racionalizácia prevádzky. Neskôr sa stá-
va hlavným mlynárom Nitrianskych mlynov, potom je povolaný
za technológa Mlynov a cestovinární v Piešťanoch, s gesciou
všetkých obchodných mlynov v kraji banskobystrickom a nit-
rianskom. Ministerstvo potravinárskeho priemyslu ho poverilo
uplatňovať mlynárske skúsenosti v Sýrii a Egypte, je vysielaný na
mnohé odborné pobyty do zahraničia. Za príkladnú a systema-
ticky uskutočňovanú prácu a pozitívne výsledky získal mnoho oce-
není, medzi inými v roku 1960 aj Rad práce za celoživotné pôs-
obenie od prezidenta republiky. Zmieňuje sa o ňom, ako o jedi-
nom občanovi Štúrova i Encyklopédia Slovenska. Výstava potrvá
do konca januára 2007.

Július Juhász

Mestské múzeum sa týmto obracia s prosbou na vážených
občanov, ktorí vlastnia staré dokumenty, predmety, noviny, kni-
hy atď., alebo majú vedomosti o občanoch viažúcich sa k Štúro-
vu, ktorí svojou činnosťou, resp. osudom môžu byť zaujímaví, aby
sa prihlásili v mestskom múzeu. Ďakujeme!

A kedvező őszi időjárás miatt az előzetes várakozásoknál gyor-
sabban zajlik a két hallépcső építése az Ipolyon.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság, az Ister-Granum Eurorégió, Esztergom Város Önkormány-
zata, az SVP š.p. OZ Banská Bystrica szlovák vízügyi igazgató-
ság és az Ipoly Unió a Magyarország -Szlovákia-Ukrajna Szom-
szédsági Program /2004-2006 keretében közös pályázatot nyúj-
tott be Ökológiai folyosó kialakítása az Ipoly folyón Kiskeszi és

Ipolyszakállos térségében (Hallépcsők az Ipolyon) címmel. Az Ipoly
duzzasztóműveinél megépülő hallépcsők a tájrehabilitációt szol-
gálják. A duzzasztók önmagukban ugyanis folyásiránnyal szem-
ben átjárhatatlanok a halak számára, ezért a folyót, mint élette-
ret feldarabolják, ökológiai folyosó jellegét megszüntetik. A leg-
utóbb épült duzzasztóknál (Visk, Ipolyság és Szete) van ugyan hal-
lépcső, de ezek jelentősége nem teljes értékű addig, amíg az alsó
folyószakaszon álló két duzzasztó, mely nem rendelkezik hal-
lépcsővel, továbbra is „elvágja” a folyót a Dunától és az „átjár-
ható” felső szakaszoktól. E program keretében a folyószabályo-
zásból megmaradt holtágak felhasználásával épül meg a duz-
zasztókat megkerülő csatorna, amely lehetővé teszi a halak, illetve
egyéb vízi állatok vándorlását. A műtárgyak tervezése során a szak-
emberek nagy gondot fordítottak a művi elemek tájba illesztésére
illetve arra, hogy a munkákat lehetőség szerint a természeti kör-
nyezet minimális igénybevétele mellett végezzék. Többek között,
a földmunkákat kizárólag a kétéltűek szaporodási időszakán kí-
vül lehet megvalósítani. Pozitívum az is, hogy a hallépcső révén
a két, korábban levágott holtág „visszakötésre” kerül a folyóba,
ezáltal lassú degradációjuk megáll, a holtágak természetes álla-
pota pedig tovább növeli a folyó, mint élettér biológiai sokféle-
ségét. A projekt részletes bemutatása megtalálható az eurorégió
honlapján (www.istergranum.hu).

(Forrás: Ister-Granum Eurorégió hírlevele)

Épülnek a hallépcsők az Ipolyon

Potomkovia a pamätníci
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Az első választási időszakban (2001-2005)
a Nyitra megyei önkormányzatban a Magyar
Koalíció Pártjának frakciója abszolút több-
séggel bírt. A 2005 novemberében lezajlott
választásokat követően azonban fordult a
kocka. A szlovák koalíciót alkotó négy párt
vette át a hatalmat, az MKP pedig ellenzékbe
szorult. Ennek jelentős kihatása van régi-
ónkra. A választásokat követő háromnegyed

év jellemzését azzal kezdeném, hogy még 2005-ben egy nyertes
uniós pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy 10,5
milliós költséggel bővítsük a kovácspataki Szociális Intézet ka-
pacitását, épületeit hőszigeteléssel lássuk el és korszerűsítsük a
fűtési rendszerét. Nagyon fontos beruházás lett volna, hiszen a
párkányi régióban égetően szükség lenne a szociálisan rászorult
idősebb személyek ellátását biztosító intézményi kapacitás bő-
vítésére. Ez a szándékunk azonban meghiúsult, mert a megye régi-
új elnöke, Milan Belica nem volt hajlandó aláírni a nyertes uni-
ós pályázattal összefüggő szerződéseket, miután a szakminisztérium
által minden formalitás elő volt készítve. 

A 2006. év beruházási költségvetését a szlovák koalíciós több-
séggel bíró megyei képviselőtestület csak ez év júniusában
hagyta jóvá. Ennek az volt a következménye, hogy az év első fe-
lében leálltak a beruházások, a félig kész építkezések. Ilyen volt
régiónkban a Párkányi Gimnázium épülete, amelynek átépíté-
se, bővítése közel egy évig szünetelt. Eközben járásunk megyei
képviselői, akik a szlovák koalíciót képviselik kísérletet tettek a
pénzügyi bizottságban arra, hogy az idei költségvetési beruhá-
zási javakat Nagysurányba és a járás északi régióiba telepítsék.
Keményen érintette volna ez a módosítás a Párkányi Gimnázi-
um bővítését, a kovácspataki Szociális Otthont, a párkányi Össze-
vont Középiskolát, amelyek átépítését, épületeik bővítését a ki-
vitelezők még nem fejezték be. Ezt a módosítást azonban sike-
rült meghiúsítani.

Ami a helyi kultúra támogatását illeti, az előző választási idő-
szakban elfogadtunk egy rendeletet, amelynek értelmében éven-
te ötmilliós költségvetési keretet biztosítottunk a helyi kultúra
támogatására. Sok amatőr társulat, civil egyesület, Csemadok he-
lyi szervezet, óvodák, iskolák kulturális tevékenységét tudtuk eb-
ből támogatni. A választásokat követően azonban a helyzet meg-
változott. Annak ellenére, hogy régiónkból sokkal több kérvény,
pályázat érkezett a megyei hivatalba, mint a megye északi részeiből,

alig jegyzünk nyertes, befutó pályázatot a régiónkból. Emellett
a nyertes pályázatainknak megítélt támogatás összege sokkal ala-
csonyabb, mint az északi régiókból beérkezett pályázatok tá-
mogatottsága. Hasonló a helyzet a nonprofit szociális intézmé-
nyeknek szánt támogatással is. Ezen közhasznú társaságok lét-
rehozója nem a megyei önkormányzat, azonban a megye költ-
ségvetéséből támogatást kaphatnak tevékenységük biztosítására.
Tavaly, ill. tavaly előtt, amikor az MKP frakciója a megyei kép-
viselőtestületben többséggel rendelkezett, a törvény által meg-
határozott maximális támogatást biztosítottuk az ezen intéz-
ményekben ellátott személyek számára. 2006-ban a megyei ön-
kormányzat ennek csupán 41 %-át biztosította. Ezzel ellehetet-
lenítik ezeket a közhasznú társaságokat. Ezért küzd komoly anya-
gi gondokkal többek között a párkányi Humanita Társaság és ezért
kérdéses a hasonló szociális intézetek jövője. Ilyen a mai szlo-
vák koalíciós többséggel bíró megyei önkormányzat szociális po-
litikája.

Megemlíthetnem továbbá a Párkány és Érsekújvár között hú-
zódó másodosztályú közút átjárhatóságának biztosítását a te-
herforgalom számára. A köbölkúti viaduktra gondolok. A regi-
onális útkarbantartó vállalattal együtt egy elkerülő útszakasz meg-
építését terveztük. A probléma megoldása sokáig késett az álla-
mi hatáskörök megyei önkormányzatokra való átruházásának el-
húzódása miatt. Később Köbölkút községben a hatósági eljárás
bonyolította a megoldást. Végül tavaly sikerült elfogadnunk 1,2
millió koronát a tervdokumentáció elkészítésére. A választások
után ezt a tételt a szlovák koalíció a beruházási javak költség-
vetéséből kivonta, tehát nem támogatják ezt a régiónk számára
fontos beruházást.

Végül megemlíteném a megyei önkormányzat hivatalában ural-
kodó állapotokat. Lezajlott a hivatal strukturális átalakítása, s most
készítik elő a második átalakítást. Megítélésem szerint rohamosan
gyengül a megyei hivatal szakmai színvonala. Ezt a megye által
alapított szociális intézmények, iskolák, kultúrintézmények ve-
zetői is nehezményezik. A választásokat követően nem szervez-
tek számukra egy szakmai továbbképzést sem, alig vannak ve-
zetői értekezletek, mintha a hivatalnokok számára közömbösek
lennének a megyei intézmények. A hivatalban csak egy-két ma-
gyarul is beszélő hivatalnok maradt mutatóba referensi szinten.
A tapasztalatok szerint az előző választási időszakban a megyei
hivatal lényegesen magasabb szakmai színvonalon működött.

Farkas Iván

Megváltoztak a megyei önkormányzat prioritásai

Jó és rossz hír egyaránt érkezett a helyi rendelőintézetből. Az
intézmény mintegy 20 millió koronát nyert a régiófejlesztési mi-
nisztérium célpályázatán az épület felújítására, ugyanakkor ok-
tóber végétől ismét megszűnt Párkányban az onkológiai szak-
rendelés, tehát a pácienseknek ismét Érsekújvárba kell majd utaz-
niuk. Noha a párkányi körzetben országosan is magas a daga-
natos betegek aránya, továbbá a helyi szakorvosi kezelést a me-
gye egészségügyi bizottsága és a rendelőintézet vezetése is szor-
galmazta, pár hónap után ismét nem fog kijárni Érsekújvárból
az a két onkológus, aki eddig ellátta a környék betegeit. Eddig
ugyanis hétfőnként és péntekenként, a délutáni órákban fogadták
a pácienseket.

„Gazdasági okokról van szó, a két szakorvossal ugyanis nem
kötött szerződést a rendelőintézet két meghatározó biztosító-
ja, az Általános Egészségbiztosító és az Apollo Biztosító. Erre
akkor lenne esély, ha az orvosok többször tudnának kijönni, több
időre, de mivel specialistákról van szó, az érsekújvári kórház sem

tudná őket hosszabb időtartamra nélkülözni” – fejtette ki Czékus
András, a rendelőintézet igazgatója. Viszont augusztustól állandó
ultrahangos kezelést biztosítanak az intézményben. 

Az épületfelújításra nyert támogatáshoz az ötszázalékos ön-
részt a Nyitra megyei önkormányzat biztosította. A pénzből új
hőszigetelésre, ablakcserére, a telek hátsó részének elkerítésé-
re, parkolóra és garázsokra költenek majd. Jelenleg a kivitele-
zési tervek készülnek, a közbeszerzés 2007. januárjában várható.
A rendelőintézet a megyétől olyan pénzcsomagot is kért,
amely a legszükségesebb felújításokra kell, de amelyek az uni-
ós projektbe nem kerültek be. A megyei önkormányzat 3 mil-
lió koronát adott további, projekten felüli hőszigetelésre, ab-
lakcserére. Ebből az összegből a régi nyílászárók egyharmadát
tudják kicserélni. A tető felújítását is tervezik. Az igazgató ab-
ban bízik, hogy a további anyagiakat a jövő évi megyei költ-
ségvetésből folyósítják majd. 

-buch- (Új Szó, 2006. október 23.)

Nyertes pályázat épületfelújításra 

Párkány megint onkológia nélkül
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V prvom volebnom období (2001-2005) najsilnejšou frak-
ciou krajskej samosprávy bola Strana maďarskej koalície.
Po voľbách v novembri roku 2005 sa však situácia zmeni-
la. Moc prevzali štyri strany slovenskej koalície, a SMK zo-
stala v opozícii. Táto skutočnosť má významný dosah pre
náš región. Charakteristiku uplynulých mesiacov by som
začal tým, že vďaka príspevkom z Európskej únie, schvá-
leným ešte v roku 2005, sa naskytla možnosť realizovať
rozšírenie kapacít Sociálneho ústavu v Kováčove, zateple-
nie budovy a modernizáciu vykurovania v hodnote 10,5 mi-
lióna korún. Bola by to veľmi dôležitá investícia, veď v štú-
rovskom regióne je zabezpečenie starostlivosti o starších
obpčanov pálčivou otázkou. Tento zámer sa však neusku-
točnil, lebo staro-nový predseda kraja, Milan Belica, nebol
ochotný podpísať zmluvy súvisiace s príspevkom EÚ, po
tom, ako príslušným ministerstvom boli pripravené všet-
ky formality.

Výdavky súvisiace s investíciami v roku 2006 krajská sa-
mospráva so slovenskou koaličnou väčšinou schválila iba
v júni tohto roku. Dôsledkom toho v prvom polroku boli
všetky investície, prebiehajúce stavby pozastavené. V
našom regióne sa to týkalo budovy Gymnázia, kde výstavba
stagnovala takmer rok. Medzitým niektorí krajskí poslan-
ci slovenskej koalície sa pokúsili vo finančnej komisii do-
siahnuť, aby tohoročné rozpočtové investičné zdroje boli
presunuté do Šurian a do severných častí okresu. Táto úp-
rava by tvrdo postihla rozšírenie budovy štúrovského
Gymnázia, Sociálneho ústavu v Kováčove a Združenej stred-
nej školy v Štúrove, ktorých rekonštrukciu ešte dodávate-
lia neukončili. Túto úpravu sa však podarilo zmariť.

Čo sa týka podpory miestnej kultúry, v predchádzajúcom
volebnom období sme prijali nariadenie, v zmysle ktoré-
ho sme vyčlenili päť miliónov korún na podporu miestnej
kultúry. Dokázali sme podporiť činnosť mnohých amatér-
skych telies, civilných organizácií, miestnych organizácií
Csemadok-u, kultúrnu činnosť materských a základných
škôl. Po voľbách sa však situácia zmenila. Napriek tomu,
že z južného regiónu bolo zaslaných oveľa viac žiadostí, než
zo severnej časti, ledva sa medzi nimi nájde úspešná požia-
davka. Výška priznanej dotácie v prípade našich projektov
je pritom oveľa nižšia než dotácia projektov zo severných

regiónov. Podobná je situácia aj s podporami pre neziskové
sociálne ustanovizne. Zriaďovateľom týchto verejnopros-
pešných spoločností nie je krajská samospráva, ale môžu
od nej dostať príspevky na svoju činnosť. Vlani a predvla-
ni, keď frakcia SMK bola v krajskej samospráve vo väčši-
ne, zabezpečili sme zákonom stanovenú maximálnu dotá-
ciu na jednu odkázanú osobu pre tieto inštitúcie. V roku
2006 krajská samospráva zabezpečuje iba 41% tejto
sumy. Týmto ohrozujú činnosť týchto verejnoprospešných
sociálnych spoločností. Preto má finančné problémy Spo-
ločnosť Humanita v Štúrove, a preto je otázna budúcnosť
podobných sociálnych inštitúcií. Takáto je sociálna poli-
tika súčasnej krajskej samosprávy, v ktorej má väčšinu slo-
venská koalícia.

Spomenul by som ďalej otázku zabezpečenia priechodnosti
cesty II. triedy medzi Novými Zámkami a Štúrovom pre ná-
kladnú dopravu. Myslím na viadukt v Gbelciach. V spo-
lupráci s regionálnou správou ciest sme plánovali vybu-
dovanie obchádzky. Riešenie problému meškalo najmä v dôs-
ledku naťahovania času pri odovzdávaní štátnych komp-
etencií na krajskú samosprávu. Neskôr situáciu kompli-
kovalo administratívne konanie v Gbelciach. Vlani sa nám
konečne podarilo vyčleniť z rozpočtu 1,2 milióna korún na
vyhotovenie projektov. Po voľbách túto položku slovenská
koalícia vyčiarkla z rozpočtu investícií, teda nepodporujú
túto investíciu, tak významnú pre náš región.

Na záver by som spomenul situáciu, ktorá panuje na kraj-
skom úrade. Prebehla zmena organizačnej štruktúry úra-
du, teraz sa pripravuje druhá reorganizácia. Podľa môjho
posúdenia prudko klesá odborná úroveň krajského úradu.
Sťažujú sa na to aj vedúci sociálnych inštitúcií, škôl a kultúr-
nych ustanovizní zriadených krajom. Po voľbách pre nich
nezorganizovali ani jedno odborné školenie, či vzdeláva-
nie, málokedy sa konajú porady riaditeľov, akoby pre úradní-
kov boli krajské ustanovizne ľahostajné. Na úrade zosta-
lo len niekoľko referentov, ktorí hovoria aj maďarsky. Podľa
skúseností v predchádzajúcom volebnom období pracoval
krajský úrad na značne vyššej odbornej úrovni.

Iván Farkas
(Preklad: Ági) 

Zmenili sa priority krajskej samosprávy

Znovu premáva vlak do Chľaby
Po dvojročnej prestávke znovu zastavujú vlaky v Chľabe. Oby-

vatelia obce v prípade povodne sa už nemusia obávať, nezostanú
odrezaní od sveta. 

Od jesene vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok na tra-
se Štúrovo – Szob. Občania Chľaby formou petície žiadali výstavbu
zastávky. Prestavba stanice bola financovaná spoločne sa-
mosprávou obce a Slovenských železníc. V obci zastavujú všetky
osobné vlaky a medzinárodný rýchlik Amicus. S vlakovou stani-
cou Chľaby nebol žiadny problém, vlaky pravidelne zastavova-
li, až kým pred dvoma rokmi bola prevádzka zastavená. Obec žia-
dala znovuotvorenie stanice, ale kompetentné úrady kládli rôz-
ne podmienky. Bolo potrebné postaviť na obe strany čakáreň, vy-
budovať ochranné zábradlie, vydláždiť perón, obnoviť osvetlenie.
Vzhľadom na položenie obce v prípade povodne je železnica jedi-
nou dostupnou komunikáciou. Pri jarnej povodni bola povolená
železničná prevádzka, vlakom dovážali poštu, potraviny, ale aj za-
mestnanci papierní dochádzali vlakom do zamestnania. 

-O- (Preklad: GP) 

Újra megáll a vonat Helembán 
Ősszel új menetrend lépett életbe a Párkány–Szob vasútvonalon.

Így két éves szünet után ismét megállnak a vonatok Helembán.
A település lakóinak így árvízkor sem kell attól tartaniuk, hogy
teljesen elszigetelődnek a külvilágtól. 

Helemba lakói petícióban kérték a vasúti megálló megépítését.
A településen az összes személyvonat és az Amicus nemzetközi
gyorsvonat is megáll. Az állomás átépítésének költségeit Helemba
önkormányzata és a Szlovák Államvasutak közösen finanszíroz-
ták. Régebben a helembai vasútállomással nem volt semmi gond,
a vonatok itt rendszeresen megálltak, két évvel ezelőtt azonban
bezárták az állomást. A község kérelmezte az újranyitást, de azt
különböző feltételekhez szabta a hatóság. Várótermet kellett épí-
teni a vasúti pálya mindkét oldalára, biztonsági korlátra volt szük-
ség, ki kellett kövezni a peront, és fel kellett újítani a világítást. 

Tekintettel Helemba sajátos fekvésére, árvízkor csak vasúton
lehet megközelíteni a települést. A tavaszi árvízkor a hatóság en-
gedélyezte a vonat használatát. Vonattal szállították a postát, az
élelmet, de például a párkányi papírgyárba is vonattal ingáztak
Helemba lakói. 

-O- 
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Školský rok na Gymnáziu v Štúrove sa začal realizáciou projektu
pod záštitou Ministerstva školstva SR, ktorého hlavná myšlienka
sa niesla v duchu „Športom posilníš zdravie.” Touto aktivitou sme
sa zaoberali v čase od septembra do novembra a do projektu sa
zapojilo 200 žiakov a 50 dospelých. Cieľom projektu bolo za-
bezpečiť chýbajúci pohyb pre žiakov, učiteľov a zamestnancov ško-
ly. Súčasný stav pohybovej aktivity je veľmi slabý, preto sme sa
v rámci tohto projektu rozhodli umožniť žiakom a zamestnancom
školy rozvíjať športovú činnosť v priestoroch školy. V rámci prehĺ-
benia spolupráce školy a rodičov sme umožnili účasť rodičov na
športových stretnutiach. V rámci projektu sme organizovali fut-
balový a basketbalový krúžok, a to nielen pre žiakov, ale aj pre
učiteľov, zamestnancov a rodičov pod vedením učiteľa telesnej vý-

chovy. V priebehu októbra sme realizovali basketbalový turnaj med-
zi triedami o Cenu riaditeľa školy. Turnaj prebiehal priebežne v
mesiaci október, zúčastnili sa ho žiaci školy v kategóriách žiaci a
dorast. V novembri ako vyvrcholenie realizácie projektu sme zor-
ganizovali a uskutočnili futbalový a basketbalový zápas medzi
družstvami učiteľov, rodičov a žiakov ako aj vedomostnú súťaž
o histórii olympijských hier pod názvom „Slovenskí športovci na
olympiádach”. S našim bývalým žiakom, Vojtechom Vendéghom
sme uskutočnili besedu o amerických športoch. Boli to veľmi zaují-
mavé akcie a určite splnili cieľ, ktorý sme vytýčili pri naštartovaní
projektu. 

Riaditeľstvo školy 

Az idei tanév iskolánkon az oktatási minisztérium által meg-
hirdetett „Nyitott iskola a sport jegyében” nevű projekt megva-
lósításával kezdődött. A „Sportolással erősíted az egészségedet”
című projektbe szeptembertől novemberig 200 diák és 50 felnőtt
kapcsolódott be. A projekt célja a mozgásigény kielégítése, az arra
igényt tartók számára. Iskolánk tornatermében sportolási lehe-
tőséget biztosítottunk nemcsak diákjainknak, hanem a tanárok-
nak, az iskola dolgozóinak, valamint a szülőknek is. Az iskola tor-
natanárainak szakmai irányításával heti rendszerességgel futball

és kosárlabda szakkörökön sportolhattak a diákok, tanárok, szü-
lők és az iskola alkalmazottai. Októberben zajlott az osztályok kö-
zötti kosárlabdatorna az igazgató serlegéért. Novemberben ko-
sárlabda mérkőzésen a tanárnők és a diáklányok, futballban pe-
dig a tanárok és diákok mérték össze erejüket. Diákjaink a „Szlo-
vák sportolók az olimpián” című vetélkedőn mutathatták be tu-
dásukat. Egykori diákunk, Vendégh Béla az eredeti amerikai spor-
tok rejtelmeibe avatta be a diákokat egy beszélgetésen.

Az iskola igazgatósága

Týždeň zdravej výživy
V dňoch od 13-16. novembra na gymnáziu vrcholila realizácia

projektu „Týždeň zdravej výživy” s dotáciou Ministerstva školstva
SR. Cieľom tohto projektu bolo zlepšiť stravovacie návyky našich
žiakov, ale aj pedagogických, či ostatných pracovníkov školy. Re-
alizácia sa začala už v októbri, keď sa naši žiaci pod vedením pe-
dagógov pripravovali na súťaž v písaní esejí na tému: „Je zdravé,
čo mi chutí najviac?”, a na súťaž v kreslení plagátov na tému:
„Škodlivé vplyvy rýchleho stravovania”. V duchu tejto témy sa pra-
covalo na škole takmer mesiac. Krásne, pestré plagáty, ktoré mali
čo povedať okoloidúcemu, zdobili priestory školy. Žiaci, ale aj
ostatní pracovníci školy dostali počas tohto týždňa ovocnú, ce-
lozrnnú a mliečnu desiatu. Pod odborným vedením lekárov ab-
solvovali žiaci hodnotné prednášky, kde sa dozvedeli veľa nové-
ho a dôležitého o pravidlách správneho stravovania. Touto cestou
ďakujeme Dr. Brédovej, Dr. Bielikovej, Dr. Szabovej a Dr. Jan-
tošíkovi, ktorí pripravili pre žiakov zaujímavé informácie s tou-
to problematikou. Vyvrcholením týždňa bola vedomostná súťaž
na tému: „Za zdravie so správnym jedlom!” ktorej sa zúčastnili
žiaci nižších ročníkov. Na vedomostnej súťaži to až vrelo, všetci
chceli zvíťaziť. S odbornosťou šéfkuchárov chystali osemročáci
chutné šaláty, ktorými dokázali, že jedlá, ktoré sú zdravé, môžu

byť aj chutné. Víťazné družstvá ako aj víťazi jednotlivých kategórií
boli odmenení hodnotnými cenami. Otázka znie: Zopakujeme si
to znovu? Ak bude možnosť, určite áno, veď to stálo zato. 

Riaditeľstvo školy

November 13 és 16. között került sor a gimnáziumban „Az
egészséges étrend” hete című projekt megvalósítására, az okta-
tási minisztérium támogatásával. A projekt célja a diákok, taná-
rok táplálkozási szokásainak javítása volt. A megvalósítás már ok-
tóberben elkezdődött. A diákok – tanáraik irányításával – az „Egész-
séges az, ami nekem a legjobban ízlik?” témájú esszéíró versenyre,
valamint „A gyors táplálkozás káros hatásai” témájú plakátver-
senyre készülődtek. Októberben és novemberben az egészséges
táplálkozás jegyében zajlott szinte minden esemény a gimnázi-
umban. Színes, érdekes és sokatmondó plakátok díszítették az is-
kola falait. A diákok, tanárok és az iskola dolgozói e héten gyü-
mölcsöt, joghurtot, müzlit kaptak tízóraira. Szakavatott orvosok

Dr. Brédová, Dr. Bieliková, Dr. Szabová és Dr. Jantošík előadá-
sain keresztül ismerkedtek diákjaink az egészséges táplálkozás ki-
hatásaival. Ezúton mondunk köszönetet a tartalmas és érdekes
előadásokért. A projekt egyedisége, hogy az iskola minden diákja
kivette részét megvalósításból. A hét kiemelkedő eseménye az
„Egészségért a megfelelő étellel” témájú vetélkedő volt, melyen
az iskola legkisebbjei mérték össze tudásukat. Nagy izgalommal
készítették az ízletes salátákat, amivel bebizonyították, hogy ami
egészséges, az finom is. A vetélkedők győztesei értékes jutalmat
kaptak. És a folytatás? Ha lesz rá mód, szeretnénk, mert megér-
te. 

Az iskola igazgatósága

Az egészséges étrend hete a gimnáziumban

Otvorená škola

Nyitott iskola

Študentská porota hodnotí
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Drogy – hovoríme o nich nie preto, že je to atraktívna téma,
ale že je aktuálna. Toxikománia sa dnes právom označuje za plia-
gu doby. Zasahuje dospelých a objavuje sa v rôznych formách
medzi žiakmi škôl všetkých stupňov. Neustále sa znižuje veková
hranica získavania prvých skúseností s drogou. Droga je schopná
vyvolávať chorobnú závislosť, čo si málokto na začiatku uve-
domuje. Človek ihneď pociťuje psychickú zmenu vo forme veľmi
príjemnej nálady, neuvedomuje si však, že táto zmena začne byť
neustále žiadúca, až sa túžba stane nutnou potrebou. Rodí sa o-
nemocnenie so stratou sebakontroly a neschopnosti sám s návy-
kom prestať. Najviac nebezpečné je prvé nevinné stretnutie s dro-
gou, pretože vyvoláva túžbu brať drogu pravidelne pre jej účin-
ky na psychiku. Motivácia prvého kontaktu s drogou je rôzna:
môže ísť o zvedavosť, mladícku nerozvážnosť, túžbu prežiť niečo
nezvyčajné. Dosť často je to pocit vlastného nešťastia, sklama-
nia, pocit samoty alebo neúspechu. A v nemalej miere je to aj
nuda a nesprávne využívanie voľného času mladých. 

Jedným z cieľov plánu práce Základnej školy v Štúrove je aj
protidrogová prevencia u mladých ľudí. Našou snahou je
využívať rôzne komunikačné kanály na šírenie informácií,
ktoré umožnia mladým ľuďom vystaveným ponuke drog správ-
ne sa rozhodnúť. Aj v tomto školskom roku sme využili
príležitosť pripraviť pre žiakov v rámci „Európskeho týždňa boja
proti drogám” čo najviac podujatí. Týždeň sa uskutočnil v dňoch
13. až 16. októbra 2006.

V rámci preventívneho projektu „Správaj sa normálne” člen

Policajného zboru v Štúrove npor. M. Parkanský sa so žiakmi 5.
ročníka venoval téme „Zákerná droga”. Jeho cieľom bolo in-
formovať žiakov o závislostiach, ich škodlivosti pre človeka, ďa-
lej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí svoj-
mu okoliu, a priniesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný
život. Medzi žiakov 7. a 8. ročníka zavítal riaditeľ Policajného
zboru v Štúrove mjr. J. Szórád, ktorý ich informoval o činnosti
policajného zboru, poskytol konkrétne rady ako sa nestať
obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie.
Zaujímavú besedu pre žiakov 9. ročníka pripravili pracovníčky
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámk-
och, p. Stehlová a p. Kianeková. Beseda na tému „Riziká spo-
jené s intravenóznym užívaním drog” bola spojená s premiet-
nutím videofilmu „Aj ty si ohrozený”. Našu školu navštívili aj
príslušníci Železničnej polície v Nových Zámkoch, mjr. Ľ. Pre-
ložník a npor. M. Záležák, ktorí pútavou formou priblížili žiak-
om 6. a 8. ročníka, následky užívania drog. Členovia rozhlasového
krúžku sa predstavili žiakom školy rozhlasovým pásmom za-
meraným na drogovú problematiku. Priestory tried a chodby ško-
ly skrášlili výtvarné práce žiakov 1. stupňa na tému „Mami, oci
buďme zdraví”. Mladší žiaci si zmerali sily v športových aktivitách
v duchu hesla „Športom proti drogám”. 

Pripravené podujatia vzbudili u žiakov veľký záujem. My do-
spelí dúfame, že sme pozitívne ovplyvnili myslenie mladých ľudí,
ktorí výsledok zápasu s drogami musia zvrátiť vo svoj prospech.

Mgr. Jana Baťalíková, ZŠ Štúrovo

Je vzácnosťou, keď v dnešnej dobe, keď nikto na nič nemá čas,
vzniká projekt, ktorý svojim zmyslom určite presahuje hranice Slo-
venska. Zakladateľom a hlavným manažérom projektu je Richard
Kuba, majiteľ firmy OKR. Cieľmi projektu sú zaujať deti, mladú
generáciu, vybudovať detské dopravné ihrisko s rôznymi atrakciami,
ďalej eliminovať negatívne vplyvy a nezdravý životný štýl, dať deťom
nových hrdinov z vlastných radov, zapojiť do projektu deti, ktorí
majú zmysel pre súťaživosť, šport a zdravý životný štýl, a odvrá-
tiť od nich hrozby závislosti (drogy, počítače, TV, fajčenie, alko-
holizmus).

Súčasťou projektu je pre nastávajúcu sezónu zorganizovať KTM
Adventure CUP za účelom zabezpečenia bezplatného prenájmu mo-
tocyklov pre deti, pričom výsledky pretekov nebudú ovplyvňovať
peniaze a technika, ale rovnaká šanca a nádej pre každého! Tak-
to získaných nových detských jazdcov by sme zapojili do detských
pretekov spolu s detskými pretekármi. Projekt vzniká v spoluprá-
ci so Základnou školou v Štúrove www.zsadyho.szm.sk a Gymná-
ziom v Štúrove http://gymn-sturovo.edupage.org/. Podrobnejšie in-
formácie získate na http://www.countrycross.sk, http://www.en-
duroaktual.sk/. 

V rámci projektu zavítal Mikuláš KTM 9. decembra do Gymná-
zia v Štúrove. Pripravili sme rôzne súťaže a prekvapenia, premietanie
filmov KTM a spoločných fotiek z pretekov. Po slávnostnom priví-
taní pozvaných VIP hostí sa začala súťaž vo varení sviatočného
guláša. Vyzývateľom súťaže vo varení guláša bol šéfkuchár OKR,
Jaroslav Koštrna a jeho súperom riaditeľ gymnázia, Mgr. Ján Bo-
bor. V telocvični školy odštartoval maratón zaujímavých podujatí
vystúpením školskej hudobnej skupiny. Po nej nasledovala baló-
nová show – súťaž vo fúkaní balónov. Paralelne sa uskutočnila súťaž
v kreslení a maľovaní pre deti a dospelých na tému: „Motocykel
– náš priateľ.” Nemohla samozrejme chýbať exhibícia mladých mo-
tocyklových pretekárov v areáli gymnázia, ukážky rôznych techník
jazdy, a predvádzanie súťažných strojov. Malí návštevníci mali
možnosť absolvovať aj okruh na motocykloch ako spolujazdci. Kým
Mikuláš rozdával darčeky pre deti, realizovalo sa premietanie film-
ov s motocyklovou tematikou, a pre malých návštevníkov súťaž
v zdobení vianočných stromčekov. Aj dospelí si prišli na svoje, moh-
li sa zapojiť do prezentácie rôznych športových projektov s moto-
cyklovou tematikou, premietania klipov, predstavenia interneto-
vej stránky.

Súčasťou programu pre malých a mamičky bola aj návšteva kry-
tej plavárne, kde mali voľný vstup.

-h-

Dnes on, zajtra to môžeš byť Ty!

Motocyklami proti drogám!

TAXI
0907 

302 
043



1122 nnoovveemmbbeerr--ddeecceemmbbeerr  22000066ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

Gymnázium v Štúrove realizovala od marca do decembra 2006
projekt Digitálni štúrovci pod záštitou Ministerstva dopravy, te-
lekomunikácie a pôšt. Cieľom projektu bolo skvalitniť digitalizáciu
spoločnosti pomocou vzdelávacích e-learningových kurzov pre
cieľové skupiny, prostredníctvom počítačovej učebne školy a pod
vedením pedagógov školy. Kurzy sa realizovali v kategóriách ECDL,
anglický a nemecký jazyk v mesiacoch september a október,.
Cieľovými skupinami boli ženy v domácnosti, rodičia žiakov a štu-
dentov, dlhodobo nezamestnaní, vidiecke obyvateľstvo, zdravot-
ne postihnutí občania, osoby nad 65 rokov – seniori, ako aj ďalšie
skupiny lokálnej komunity. Najväčší záujem bol zo stany rodičov
žiakov našej školy. Kurzov sa zúčastnili sa aj dôchodcovia nášho
mesta. Pre realizáciu projektu sa rozhodla naša škola preto, lebo
v súčasnej informačnej spoločnosti je zvládnutie práce s infor-
mačnými technológiami základným predpokladom na úspešné pre-
sadenie sa na trhu práce. Aj keď sa počet domácností vybavených

počítačom stále zvyšuje, prístup k nim zostáva v našej lokalite –
kvôli relatívne vysokej finančnej náročnosti – aj naďalej obmed-
zený. Zároveň nedostatočné počítačové znalosti a slabé softvérové
vybavenie bývajú často prekážkou ich efektívneho využívania v
prospech profesionálneho rozvoja. V dôsledku prehlbujúcej sa in-
tegrácie v rámci Európskej únie, aj znalosť minimálne jedného cud-
zieho jazyka sa stala jednou zo základných požiadaviek na úspešné
uplatnenie sa nielen na zahraničnom, ale už aj na domácom trhu
práce. Pritom obmedzený rozpočet niektorých domácností ne-
dovoľuje jej členom navštevovať jazykové kurzy. Tento projekt mal
aj svoj sekundárny cieľ. Využívanie získaných softvérových pro-
gramov žiakmi a pedagógmi gymnázia pre skvalitnenie vyučova-
cieho procesu. Naša škola sa rozhodla pokračovať v tejto činnos-
ti, a organizovať kurzy v budúcnosti pre ďalšie komunity našej lo-
kality.

Riaditeľstvo školy

Kecskeméti Jutka, az Ady Endre
Alapiskola 8. osztályos tanulója, a
DUNAJ Sportegyesület kajak-kenu
szakosztályának tagja, a szlovák eve-
zős maraton bajnoka, a koperi „Cap-
ris 2006” evezős verseny kétszeres
nyertese. Emellett kiváló atléta, 3. he-
lyezést ért el a legutóbbi hídfutáson.
Kérdéseinket hozzá intéztük.

– Hogyan kezdted a kajakozást?
– A csónakházba a barátnőmmel,

Nikivel kezdtem el járni, akivel focizni
is jártunk. Eleinte problémám volt az
egyensúllyal, de idővel „betörtem” a

kajakomat. Néhány fürdés után a hajó is megszelídült.
– Nem sajnálod, hogy ezt a sportágat választottad?
– Egyáltalán nem. Örülök, hogy ezt a szép sportot művelhetem, a

természetben lehetek. Az is nagy öröm volt, hogy az edzések után fo-
kozatosan jöttek az első sikerek. Örültem már akkor is, amikor a do-
bogó legalacsonyabb fokára állhattam. Ez az öröm kárpótolt a fára-
dalmakért. Másrészt megértettem, hogy a sporttal az egészségemet
is javítom, növelem az edzettségemet és az akaratomat. 

– Mi a vonzó ebben a sportban?
Amint említettem, az hogy a természetben lehetek. Ez sok válto-

zatosságot rejt magában, le kell küzdenem a vizet, a szelet, a hullá-
mokat és persze önmagamat is.

– Van példaképed?
– Igen, Janics Natasa a magyar válogatott evezős. 
– A verseny előtt úrrá lesz rajtad az izgalom és az idegesség? 
– Eleinte nem nagyon, de az idei országos bajnokság előtt kicsit iz-

gultam, hiszen nyerni akartam. 
– Elégedett vagy az idei versenyidénnyel?
– Az idény eleje gyengébb volt, a bajnokság és a Capris 2006 ide-

jére viszont nagyon jó formába kerültem.
– Mik a céljaid és az elvárásaid a jövőben?
– Szeretném ismét elnyerni a szlovák bajnoki címet, megerősödni

a rövid távokon. Persze szeretném sikeresen elvégezni az iskolát, el-
kerülni a betegségeket és a sérüléseket. 

– Mi a vesszőparipád és mivel foglalkozol a szabadidődben? 
– Sok szabadidőm nincs, hiszen nyáron szinte mindennap kétszer

van edzés, télen pedig minden másnap. Szeretek görkorcsolyázni, szí-
vesen focizok és szeretem a rock-zenét. Természetesen sok időt el-
vesz a tanulás is. 

T.V. 

Egy párkányi tehetség

Jutka Kecskemétiová je žiačka 8. ročníka Základnej školy maďars-
kej, členka kanoistického oddielu TJ Dunaj Štúrovo, majsterka Slo-
venska v kanoistickom maratóne, dvojnásobná víťazka „CAPRIS 2006”
v Koperi. Je i dobrá atlétka, obsadila tretie miesto v behu Ostrihom
– Štúrovo. Položili sme jej niekoľko otázok:

– Ako si sa dostala ku kanoistike?
– Do lodenice som začala chodiť s kamarátkou Nikoletou, s ktorou

sme hrali i futbal. Zo začiatku som mala problémy s rovnováhou v lodi,
zaťala som sa, vytrvala som pokiaľ som si kajak neskrotila. Po niekoľkých
„kúpačkách” sa mi to podarilo.

– Neľutuješ, že si sa dala na tento náročný šport?
– Vôbec nie, teším sa, že som vytrvala, kanoistika je pekný šport. Som

v prírode a po „skrotení kajaku” prišli postupne i prvé úspechy a bola
som šťastná, keď som prvýkrát vystúpila i keď „len” na najnižší stupeň
víťazov. Radosť z toho stála za tú námahu. Na druhej strane som po-
chopila a uvedomila si, že športom si upevňujem zdravie, otužilosť, te-
lesnú zdatnosť a pestujem pevnú vôľu, cieľavedomosť. 

– V čom je fascinácia, príťažlivosť kanoistiky?
– Vo vyššie spomínanom pobyte v prírode, ktorá sa po celý rok mení,

ďalej v boji s vodou, vetrom, vlnami i v boji so sebou.
– Máš svoj kajakársky vzor?
– Áno, je to maďarská reprezentantka Nataša Janicsová. 
– Bývaš pred pretekom nervózna? 
– Zo začiatku som vôbec nebola, ale pred majstrovstvami republi-

ky už ano – veľmi som chcela stáť na stupni víťazov. 
– Ako si spokojná s uplynulou sezónou?
– Začiatok sezóny som mala slabší, výkonnosť postupne stúpala, vrcho-

lila k mojej spokojnosti práve na majstrovstvách republiky a v Kope-
ri.

– Tvoje ciele a želanie do budúcnosti? 
– Chcela by som obhájiť titul majsterky, zlepšiť sa v šprintoch. Želám

si tiež úspešne ukončiť školu a aby ma obchádzali zranenia a choroby.
– Aké sú tvoje ďalšie záľuby a čo robíš vo voľnom čase?
– Voľného času až tak veľa nemám, okrem zimy tréningy máme sko-

ro každý deň. Rada korčuľujem na kolieskových korčuliach, zahrám si
i futbal, počúvam rockovú hudbu. Samozrejme dosť času mi zaberá i
učenie. 

JK 

Nový talent v Štúrove

Digitálni štúrovci 
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November 6-án ismét megnyílt Esztergomban a Központi ká-
véház. A patinás múltú „intézményt” eredetileg 1841. január
1-én nyitotta meg Lindtner Henrich feleségével, Fellinger Má-
riával. A tulajdonos végigjárta a külföldi kávéházakat, főleg Bécs-
ben merített ihletet, és a berendezést is ennek megfelelően ala-
kította ki. A ma is meglévő színes üvegintarziák valószínűleg
ebből az időből maradtak fenn. Lindter mindent megtett an-
nak érdekében, hogy a kávéház minden kritikát kiálljon. Tö-
rökországból hozatott kávéfőző edényeket, sőt magát a kávé-
főző mestert is onnan szerződtette. A bécsi ólomüvegképek mel-
lé cseh porcelánokat rendelt. A kiszolgálás elsőrendű volt, ezért
aztán nemcsak a városi polgárság, de a tisztikar és a városi ve-
zetők is rendszeresen látogatták. Lindter később János nevű fi-
ára bízta a kávéház vezetését, aki azt szecessziós berendezés-
sel ruházta fel. A századfordulón Neubauer János, volt bécsi
császári királyi kamarás lett a bérlő, aki sikerrel működtette a
kávéházat. Gyakran a királyi pár is itt költötte el reggelijét, ha
erre vitt az útja. 1978-ban majd 1985-ben is volt egy felújítás,
ekkor Belvárosi Kávéház néven működött a hely, de tudni le-
het, hogy egy időben Rió néven is emlegették. Egyes források
szerint Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Bányai Kornél, Féja
Géza, Berda József is gyakran látogatta a kávéházat, sőt jelentős
irodalmi találkozóhelyként is működött. A kávéház finom sa-
ját kávékeverékeket és többféle egzotikumot is kínál, emellett

remek sütemények találhatók a kínálatban. A vendégek emel-
lett mintegy 100 féle borból választhatnak. A kávéház zenei és
gyerekprogramokat is szervez. A megújult esztergomi főtértől
kőhajításnyira testvérvárosunk egy ízléses találkozóhellyel
gazdagodott.

-h-
(www.kozpontikavehaz.hu)

Tohtoročný október bol príjemne teplý, a slnko svietilo aj
pre našich plavcov, ktorým sa veľmi darilo. Posledné tri me-
siace v roku sa pre plavecký oddiel nesú v znamení výcviku
nových detí a prípravy na zimné majstrovstvá Slovenska. Kon-
com septembra bol vykonaný zápis do oddielu, o ktorý bol v
tomto roku značný záujem. S radosťou sme privítali 27
nových detí, ktoré boli rozdelené do skupín v prípravke, kde
sa o ne budú starať trikrát v týždni trénerky Zdenka Pakšiová,
Gabika Vevurková a Gabika Tóthová. Stredná skupina pod ve-
dením Miroslava Fránika a veľká skupina pod vedením MVDr.
Petra Synaka začali zimnú tréningovú prípravu. Plavci sa zúčast-
nili v októbri dvoch pretekov a troch plaveckých kôl v rámci
prípravy na zimné majstrovstvá Slovenska.

Na prvých októbrových pretekoch (Veľká cena Púchova), kde
sa zúčastnilo 19 oddielov zo Slovenska a 8 z Česka obstálo
našich päť plavcov veľmi dobre. Richard Tóth, naše želiezko
v ohni sa umiestnil na 3. mieste (200m prsia), a na 4. mies-
te (100m poloh. pretek) a ostatných päť štartov splnil do 9.
miesta. 

Nesklamala ani Klára Vevurková absolvovala spolu päť štar-
tov, v ktorých sa umiestnila od 7. miesta po 13. miesto. Ani
Lacko Németh, Tony a Santi Mejiovy sa nemuseli hanbiť, keďže
domov sa vrátili novými osobnými rekordmi.

Jarmočný štvrtok bol pre jednu skupinu v prípravke pre-
kvapením, keď teta Gabika pre svojich zverencov pripravila jar-
močný diplom. Druhá októbrová sobota znamenala pre plav-
cov povinné plavecké kolo v Nových Zámkoch, kde strávili aj
ďalší víkend na pretekoch o „Pohár Delfína”. Súťaže sa
zúčastnili plavci z celého Slovenska. Pretekov sa zúčastnilo osem
našich plavcov, ktorí získali nasledovné umiestnenia: 

Klára Vevurková – 1.,2.,2.,2.,3.a 4. miesto, 
Peter Koreň – 3.,3.,5.,9. a 11. miesto, 
Lacko Németh – 2.,3.,4. a 10. miesto, 
Richard Tóth – 4.,4.,5.,6.,8. a 9. miesto
Tony Mejia – 7. a 2 x11. miesto, 
Santy Mejia – 5.,5.,9. a 15. miesto,
Martin Koreň – 4.,4.,5.,7. a 9. miesto.
Naša najmladšia plavkyňa Monika Árendášová sa umiestnila

na peknom 8. a 9. mieste. November bol bez pretekov, ale o
to tvrdšia bola príprava strednej a veľkej skupiny na decem-
brové zimné Majstrovstvá Slovenska.

G. V.

Plavecký október

Megnyílt a Központi Kávéház

Prajeme veselé Vianoce a veľa štastia v novom roku
našim milým čitateľom!

Kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk
minden kedves olvasónknak! 
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– Mikor iszunk már abból a kóser miseborból?
– Kedy nám už nalejú z toho košer omšového vína?

– Lámpásotok is leszek, ha újraválasztotok!
– Budem aj vašou žiarou, keď ma zvolíte znovu!

– Mire felnövök, nekem talán már lesz esélyem ellene. 
Addig is gyakorolok.

– Keď vyrastiem, ja už možno budem mať šancu 
proti nemu. Dovtedy nacvičujem.

– Heringfesztivál Párkányban.

Szombat esti láz
Zátišie po víkende

– Nem foglalkozol te túl sokat azzal a SAD-dal!?
– Lennétek bajban, ha az egész testületi ülést le kellene 

adnotok élőben!
– Nezaoberáš sa ti príliš veľa s tou SAD-kou!?

– Boli by ste v kaši, keby ste museli celé zastupiteľstvo 
vysielať v priamom prenose!



22000066..  nnoovveemmbbeerr--ddeecceemmbbeerr 1155PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee

Miután Esztergom önkormányzata díszpolgárrá avatta Kakathvár polgármesterét,
az Ister-Granum Eurorégió közgyűlése királlyá is koronázta őt. 

Őfelsége a beiktatáson kinyilvánította, hogy a koronát megtartja 
és csak a Habsburg-ház trónkövetelőinek hajlandó átadni.

Samospráva Ostrohomu udelila čestné občianstvo primátorovi Kakathváru, 
a následne valné zhromaždenie Euroregión Ister-Granum ho aj korunovalo za

kráľa. Jeho Veličenstvo vo svojej ďakovnej reči sa vyjadril, že korunu si ponechá,
a je ochotný ju odovzdať len následníkom trónu z rodu Habsburgovcov.

– Édes fiam, te még csak feleannyi vagy mint én, de elég meg-
viseltnek látszol. Jót tenne neked, ha felszednél néhány kilót.

– Máš len polovicu mojich rokov, ale vyzeráš trochu 
unavený. Prospelo by ti, keby si nabral pár kíl.

Városunk főépítészének ítélte az Építészek Világkongresszusa
a megtisztelő „Homlokvonal-díjat” az építkezési szintek pon-
tos számontartása terén  alkalmazott egyedi módszer kidolgo-
zásáért. Jelölték őt a jövő évi „Anti-Benetton színskála-díjra“
is, amelyet kakathvári látogatásukon szerzett élményeik hatá-

sára alapítottak mexikói és nigériai építészek.
Svetový kongres architektov udelila „Cenu priečelného rysu”
hlavnému architektovi nášho mesta, za vypracovanie a uplat-
nenie svojskej metódy v oblasti presného určovania počtu po-
schodí. Získal nomináciu aj na „Cenu farebnej škály – Anti-
Benetton”, ktorú založili mexickí a nigérijský architekti po

návšteve nášho mesta.

– Azok voltak a szép idők, amikor még ezek húzták 
el a nótámat. 

– To boli časy, keď ešte títo mi hrali do karát.

– Már nagyon fárasztó ez a sok iskolaavató!
– Már vége lehetne ennek a nyavalyás kampánynak!

– Už ma sakramentsky unavujú tieto rekonštrukcie škôl!
– Už ma sakramentsky unavuje táto kampaň! 

Kép és szöveg: Himmler György
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Találkozzunk! Találjuk ki! Működjünk együtt! 
Ez volt a mottója, annak a háromnapos találkozónak, amit

a magyarországi Tata, a csehországi Bystřice, a lengyelor-
szági Pińczów és a házigazda Szőgyén részvételével tartottak
a meglévő partnerkapcsolatok erősítése és hatékonyabbá té-
tele érdekében. A visegrádi négyek mintájára létrejött együtt-
működés célul tűzte ki, hogy a baráti szálak segítségével te-
szi élővé az együttműködést, hogy az együttműködés ne me-
rüljön ki csupán az önkormányzati képviselők kölcsönös lá-
togatásaiban. A rendezvény Szőgyén első írásos említésé-
nek 850. évfordulójára való emlékezéssel kezdődött, majd
a vendégek és küldöttek a község nevezetességeivel is-
merkedtek. Ellátogattak a felújított Nagyboldogasszony
templomba, megcsodálták a Kortárs Galéria képeit,
rmegtekintették a tájházat, a régészeti múzeumot és a Szent
Mihály-templom konzervált romjait.

Másnap Nágel Dezső, Szőgyén polgármestere konferen-
ciára invitálta a résztvevőket, ahol Csáky Pál parlamenti kép-
viselő „Az új tagállamok helyi közösségei közötti testvér-
városi kapcsolatok lehetséges céljai és munkamódszerei”
címmel tartott előadást, melynek keretében felvázolta azt
is, milyen feltételekkel, melyik uniós alapokból lehet tá-
mogatásokhoz jutni.  A konferenciát szekcióülések követ-
ték. Összeültek az önkormányzatok, a kis- és középvállal-
kozók, az idősek és szociális munkások, a pedagógusok, va-
lamint a kultúra és a sport képviselői.

Farkas Tibor az MKP Nyitra megyei képviselője a kul-
turális szekció munkáját segítette.

Elmondta, hogy milyen óriási az igény egymás kultúrá-
jának megismerésére. A résztvevőket fellelkesítette az
együttműködés lehetősége és a találkozás öröme. Nagyon
konkrét elképzelések is megfogalmazódtak, főleg a tatai és
pińczowi kulturális központok igazgatói közt. Stégmár Ka-
talin és Berényi Kornélia cserkésztisztek a cserkészek és az
ifjúság találkozási lehetőségeiről egyeztettek. A lengyelek
táborozást, lovaglást, hegymászást és csónakázást tudtak
ajánlani, a szőgyéniek pedig szállást, kézműves foglalko-
zásokat, turisztikát. A tatai természetvédők is felajánlották
segítségüket. Az oktatásügy terén is sok a kiaknázatlan le-
hetőség. Szőgyén és Tata iskoláit már régóta barátság köti
össze, de a lengyel és cseh várossal való szorosabb együtt-
működésnek nyelvi akadályai vannak. Ennek ellenére ke-
resni kell a kapcsolódási pontokat, például a kisebbségi is-
kolák területén.  A csehországi Bystřicén lengyel alap- és
középiskolák is működnek. A vállalkozók együttműködé-

se a leginkább elhanyagolt területe a partnerkapcsolatok-
nak. Pedig ha ez jól működne, akár új munkahelyek te-
remtésére is lehetőség nyílna, amire minden településnek
nagy szüksége van. Fekete László MKP-s megyei képvise-
lő elmondta, Szőgyénhez viszonyítva Tata nagy előnyt él-
vez, mivel ott ipari kamara is működik. Együttműködnek,
közösen védik érdekeiket. Ilyen érdekszövetségek létre-
hozásában biztosan számíthatunk az ő tapasztalataikra. El-
hangzott egy olyan javaslat is, hogy el kell készíteni az egyes
települések vállalkozói jegyzékét, hogy a partnerek egymásra
találhassanak. Én személy szerint leginkább a mezőgazda-
sági feldolgozás és értékesítés területén látok lehetősége-
ket – szögezte le a képviselő. 

Horváthy Lóránt rengeteg együttműködésre lát lehető-
séget az önkormányzatok terén, de elmondása szerint min-
denekelőtt arra kell törekedni, hogy a civil szervezetek közt
alakuljon ki párbeszéd és az önkormányzat csak segítőként
legyen jelen a kapcsolatokban. A nyelvi nehézségek áthi-
dalására nyelvi kommunikációs projekt kidolgozásán fá-
radozik. Tata városa felvállalta a közös programok koor-
dinálását, hiszen e találkozó létrejötte is az önkormányzatuk
mellett működő projektmenedzser, Ozsgyán Zsuzsanna ér-
deme. 

Amíg a „nagyok” tanácskoztak, az ifjúság a faluház ud-
varán egy nagyméretű festményt készített Baracska Árpád
helyi képzőművész irányításával „Barátság a gyermekek sze-
mével” címmel. Közben zajlott a teremlabdarúgó torna is
a testvértelepülési küldöttségek tagjai között. Szombat dél-
után tartotta hagyományos szüreti felvonulását a Csema-
dok helyi szervezete a vendégek legnagyobb örömére. „Jöj-
jön el mindenki, akinek ideje engedi, tréfás, zenés mulat-
ságban kedvét lelheti” – invitálta a kisbíró a vendégeket és
a falu népét. A meghívásnak sokan engedtek, és bizony jó
tették, mert az Iglice néptánccsoport most is fergeteges pro-
dukcióval kápráztatta el a nézősereget.   Este a művelődési
házban folytatódott a kitűnő hangulatú találkozó, ahol gá-
laműsor keretében mutatkoztak be az egyes települések. A
lengyel és cseh küldöttség spontán megnyilvánulásai, tet-
szésnyilvánításai felszabadították a gátlásokat.  Vasárnap
többnyelvű szentmisén adtak hálát a küldöttek az együtt-
létért, amelyet Kovács László helyi esperes és Bros Gergely
tatai, lengyelül anyanyelvi szinten beszélő atya közösen mu-
tatott be. 

Bokor Klára

V-4 vo Svodíne
Toto bolo motto trojdňového stretnutia partnerských obcí

Tata (Maďarsko), Bystřice (Česká republika), Pinczów (Poľsko)
a samozrejme hostiteľského Svodína, ktoré sa realizovalo v záuj-
me posilnenia a rozvoja partnerských vzťahov. Cieľom stret-
nutia bolo, aby podľa vzoru vyšehradskej spolupráce uviedli do
skutočnú spoluprácu, aby sa nevyčerpala iba vo vzájomných
návštevách poslancov samospráv. Podujatie sa začalo spo-
mienkou na 850. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svodín.
Hostia navštívili obnovený kostol Patrónky, pozreli výstavu
Galérie Kortárs, navštívili obecný dom a konzervovanú zrú-
caninu kostola Sv. Michala. Na druhý deň starosta obce De-
zider Nágel pozýval hostí a záujemcov na konferenciu, kde pred-
niesol referát Pál Csáky, poslanec Národnej rady SR na tému:
„Cieľe a metódy spolupráce miestnych komunít nových
členských krajín“. Okrem iného spomenul aj možnosti čerpa-
nia z fondov Európskej únie. Nasledovala práca v sekciách. Zas-

adli poslanci samospráv, malý a stredný podnikatelia, starší a
sociálny pracovníci, pedagógovia a zástupcovia kultúry a špor-
tu. 

Tibor Farkas, poslanec nitrianskej krajskej samosprávy za SMK
napomáhal kultúrnej sekcii  Bol prekvapený, že aký mimoriadny
záujem sa prejavil o kultúru susedných národov. Sformulova-
li sa konkrétne ciele, hlavne medzi riaditeľmi kultúrnych stredísk
Taty a Pinczówa, Vedúci skautských oddielov Berényi Korné-
lia a Stégmár Katalin sa dohodli na spolupráci mládeže. Poliaci
ponúkli stanovanie, jazdectvo a kanoistiku, Svodínčania uby-
tovanie, ručné umelecké práce, turistiku. Ochrancovia príro-
dy z Taty ponúkli ďalšie možnosti pre skauting. Aj vo vzdelá-
vaní sa našli nové možnosti. Spolupráca škôl Svodínu a Taty
sa už realizuje dlhšiu dobu, no spolupráce s českou a poľskou
školou bránia jazykové bariéry. Napriek tomu sa nájdu spoločné
menovatele. V českej Bystřici je napríklad základná aj stredná
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škola s vyučovacím jazykom poľským. Spolupráca podnikateľov
je najviac zanedbávaná medzi partnerskými obcami. Keby táto
oblasť dobre fungovala, mohli by vzniknúť nové pracovné prí-
ležitosti. László Fekete, poslanec nitrianskej krajskej sa-
mosprávy za SMK zdôraznil, že oproti Svodínu má Tata
obrovskú výhodu, pretože tam funguje priemyselná komora,
ako združenie podnikateľov, na ochranu ich záujmov. Pri
založení podobnej organizácie by sme sa mohli opierať o ich
bohaté skúsenosti. Padol návrh aj na vytvorenie registra pod-
nikateľov jednotlivých obcí, aby mohla vzniknúť vzájomná spo-
lupráca v rovnakých oblastiach podnikania. Poslanec vidí
najväčšie možnosti spolupráce v poľnohospodárstve a spraco-
vateľskom priemysle. Lóránt Horváthy, starosta obce Tata vidí
rezervy v spolupráci samospráv, ale hlavne musia k sebe nájsť
cestu civilné organizácie a samosprávy by im v tom mali na-
pomáhať. Premýšľal o vytvorení komunitného projektu. Obec
Tata sa podujala na koordináciu spoločných stretnutí, veď aj

toto stretnutie vzniklo z iniciatívy Zuzany Ozsgyán z Taty.
Kým „veľkí“ rokovali, mládež pripravovala obraz veľkých roz-

merov pod vedením miestneho umelca Árpáda Baracsku pod
názvom „Priateľstvo v očiach detí.“ Medzitým prebiehal halový
futbalový turnaj partnerských obcí. Miestna organizácia
Csemadok-u v sobotu usporiadala tradičný oberačkový sprie-
vod na potešenie všetkých delegácií. tanečný súbor Iglice aj ten-
to krát okúzlil obecenstvo s ľudovými tancami.  Podujatie večer
pokračovalo galaprogramom v kultúrnom dome, na ktorom sa
predstavili jednotlivé obce. Spontánne vystúpenia Čechov a Po-
liakov navodili správnu atmosféru a obecenstvo sa pridalo do
spoločnej zábavy.  V nedeľu na mnohojazyčnej svätej omši všet-
ci vyslovili vďaku za spoločne strávení čas. Omšu celebrovali
spoločne miestny dekan László Kovács a Gergely Bros, dekan
z Taty hovoriaci aj poľsky.  

Bokor Klára (Preklad: GP)

November 4-én egy ünnepi kultúrműsor keretében emlékez-
tek a párkányiak a Szivárvány Énekkar megalakulásának tizedik
évfordulójára a városi művelődési központban.

Az előzményekhez tartozik, hogy a ma 26-tagú vegyes kórus
előtt is voltak dalos kedvű helybéliek, akik hódoltak e nemes szen-
vedélynek. Lengyelfalusy Miklós tanár úr vezetésével már néhány
évvel a háború után, majd 1956-ban is szárba szökkent egy ének-
kar, amely hosszú ideig sikert sikerre halmozott. 1996-ban a je-
lenlegi Szivárvány Énekkar létrehozása is az ő nevéhez fűződik,
majd 1997-ben átadta a stafétabotot – pontosabban a hangvillát
– Janošovič Erikának, aki azóta is az énekkar karnagya. A kerek
évfordulót színvonalas kultúrműsorral ünnepelték az egykori és
jelenlegi tagok. Boócz Mária, a Csemadok helyi szervezetének el-

nöke felelevenítette az elmúlt tíz év eseményeit, az énekkar mű-
ködésének legfontosabb állomásait. Az ünneplő közönség meg-
tudhatta, hogy ezalatt a Szivárvány Kórus számos rangos ren-
dezvényen lépett fel és öregbítette Párkány jó hírét. A kórus re-
pertoárjában több mint 80 mű szerepel. Az esti műsorban az ün-
nepelt énekkar mellett fellépett a Nagykéri Éneklőcsoport, az
Ógyallai Asszonykórus, az Ebedi Citerazenekar, Juhász Gyula vers-
mondó és a váchartyáni Canzonetta Női kar. November 4. az
1956-os forradalom eltiprásának gyásznapja egyúttal alkalmat adott
a megemlékezésre is. Ebből az alkalomból Szigeti László parla-
menti képviselő méltatta az újkori magyar történelem legjelen-
tősebb eseményét. 

-O- 

Tíz éves a Szivárvány Énekkar

Húsz év egy óvoda életében olyan idő, amire már vissza
lehet tekinteni, értékelni és ennek alapján reményteli ter-
vekkel várni a jövőt, az elkövetkező legalább még húsz évet.
Óvodánk eredetileg Šverma utcai „Barakk”-ban kezdte
meg működését 1969 szeptemberében, mint az első papír-
gyári óvoda. Tizenhét év után szükségessé vált a bővítés, így
az óvoda két új épületbe költözött. A Barakkból való köl-
tözés után az óvoda 1986. október 26-án nyitotta meg ka-
puit jelenlegi épületében Gerstner Anna igazgatása alatt.
2003-tól óvodánk városi óvodaként működik és biztosítja
a gyerekek nevelését szlovák és magyar nyelven. Épületünk
„C” pavilonjában működik a Szent Imre Egyházi Óvoda is.
Gerstner Anna nyugdíjba vonulása után az óvoda irányítá-
sát Kozma Beáta vette át. Az elmúlt húsz év alatt sok gye-
rek röpült ki a szárnyaink alól, akik reméljük jó alapokkal
indultak tovább az iskolába, az életbe. Ez idő alatt óvodánk
munkáját 14 pedagógus, 19 alkalmazott és 2 igazgatónő biz-
tosította. 

Jelenleg, mint háromosztályos óvoda működünk. Célunk,
hogy megfelelő környezetet alakítsunk ki a gyermekek
sokoldalú fejlődéséhez. Sok érdekes tevékenységgel gazda-
gítjuk életüket, különböző akciókat szervezünk, némelyik már
hagyománnyá vált, pl. a karácsonyi ünnepély, a farsangi kar-
nevál, az Anyák napja, a gyermeknap, a közlekedési nap, az
Éjszakai ovi, stb. Előtérbe helyezzük a gyerekek érdeklődését,
lehetőséget biztosítunk készségeik fejlesztésére képzőmű-
vészeti és zenés-mozgásos szakkör formájában. Ismerked-
hetnek az angol nyelvvel és a számítógép kezelésének alap-
jaival. 

2006. október 26-án ünnepeltük a húsz éves évfordulót.
Óvodánk termeit, folyosóit a gyerekek munkáival és fény-
képekkel díszítettük, amelyeken pillanatképeket láthat-
tunk az elmúlt évekből és napjainkból. Az ünnepi összejö-
vetelre elfogadták meghívásunkat a város elöljárói és váro-
sunk különböző intézményeinek képviselői, amelyekkel
óvodánk valamilyen formában együttműködik. Az ünnepélyt
Kozma Beáta igazgatónő rövid beszéddel nyitotta meg. Üd-
vözölte a vendégeket, felidézte a múltat, beszélt a jelenről
és a jövőbe irányuló tervekről. Köszönetet mondott az óvo-
da eddigi és jelenlegi dolgozóinak. Majd a támogatóknak fe-
jezte ki köszönetét az anyagi támogatásért. Ezek a Smurfit
Kappa, az M & M- pékség és Párkány városa. Az igazgató-
nő beszéde után felszólalt Magyar Bertalan, Párkány város
alpolgármestere, Alžbeta Prokopcová, az iskolai menza ve-
zetője és Gerstner Anna, óvodánk volt igazgatónője. A kis
ovisok egy-egy verssel, dalocskával és rövid jelenetekkel a
szórakoztatták a vendégeket. Mint minden születésnapi ün-
nepélyen, itt is volt torta és más finomság, amelyekből a mű-
sor után mindenki kedvére csipegethetett. A vendéglátás elő-
készületeibe bekapcsolódtak az óvoda dolgozói, az iskola-
tanács tagjai és a szülők is. Az emlékkönyvben a vendégek
bejegyzései emlékeznek erre a szép napra. Mit is kívánhat-
nánk az óvodánknak az elkövetkező évekre? Sok vidám gye-
reket, elégedett szülőket, odaadó kollektívát és megértő,
együttérző vezetőket, hogy továbbra is, mint egy nagy csa-
lád végezhessük munkánkat.

Az óvoda kollektívája nevében:
Tóth Angelika 

Húsz éves a Szövetkezeti sori óvoda 
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November 18-án került sor a párkányi VMK-ban az első Fel-
vidéki Humorfesztivál döntőjének lebonyolítására. Ezt a ren-
dezvényt három elődöntő előzte meg, mégpedig Királyhelmecen,
Füleken és Deákin. A négy döntős versenyző produkcióját há-
romtagú szakmai zsűri értékelte, éspedig Nagy Ildikó, a Pátria rá-
dió főszerkesztője, Ihos József, humorista, mindenki Kató néni-
je és Fekete László, erőművész, világbajnok, a „rántott csibecombok
védőügyvédje” (a műsorvezető szavai szerint). A műsor elején Peter
Pačut énekszámaival szórakoztatta a közönséget, aki a Queen együt-
tes néhai frontembere, Freddie Mercury imitátoraként járja évek
óta az országot. A versenyzők közül Szalacsi Ilona (füleki dön-
tős) lépett elsőként a nézők elé. Saját költésű szellemes, rövid tré-
fái különféle vicces szójátékokkal voltak fűszerezve. Őt a párkányi
Ondró György követte, aki hozta szokásos, formáját. Hatásos elő-
adásmódjával, ütős, jól időzített poénjaival alaposan felpörget-
te a műsort. A nagykaposi Kalász Valéria versenyprodukciója két-
ségtelenül lázba hozott mindenkit. Jól kidolgozott, komplex mű-
sorblokkjában ízlésesen ecsetelte a falusi élet örömteli pillanata-
it, miközben hatalmas poénözönt zúdított a közönségre. A pár-
kányi Erős Károly (aki egyúttal a műsorvezető tisztét is betöltötte)
versenyszámában a legnépszerűbb magyar showmestert, Fábry Sán-
dort imitálta. A jóízű hahotázást egy rövid időre Bacsó Mátyás
magas színvonalú előadása váltotta fel, aki Máté Péter ismert da-
lait saját zongorakísérettel adta elő. A humorfesztivál pálmáját Ka-
lász Valéria vitte el. A második díjat Ondró György, a harmadi-
kat pedig Szalacsi Ilona vehette át, míg a negyedik helyen Erős
Károly végzett. A fellépők és a szervezők részéről segítségéért kü-
lön köszönet jár Halasi Tibornak, a VMK igazgatójának.

A humorfesztivál kapcsán néhány kérdést tettünk fel Erős Kár-
olynak, a döntő szervezőjének. 

– Miért pont Párkányban került sor a humorfesztivál meg-
rendezésére?

– Párkány a humor műfaját illetően gazdag múlttal rendelke-
zik. Hagy utaljak itt a Csemadok kultúr-esztrád műsoraira, a Dili-
trió ténykedésére, vagy a Ferdi röhögő bandája meg a Józsi egy-
kori fellépéseire. Örülök hogy ennek köszönhetően a helyi kö-
zönség megismerhette az a régiós elődöntők győzteseit, továbbá,
hogy új együttműködési lehetőségek születtek a jövőre nézve. 

– Hogyan látja a régió amatőr humoristáinak jelenlegi hely-
zetét? Vannak ifjú tehetségek?

– Az utánpótlást illetően nincsenek aggályaim. Nagyon sok em-
berben a humor mint adottság ott rejtőzik, csak tehetségükkel nincs
merszük, s olykor lehetőségük se a közönség elé állni. Sajnálatos,
hogy a médiák is mostohán bánnak velünk, továbbá a régió kul-
turális műsorainak szervezőitől is több figyelmet érdemelnénk.
Remélem, hogy a fesztivál hozzájárult e méltatlan helyzet eny-
hítéséhez. Nagy öröm számunkra, hogy a győztes fellépési lehe-
tőséget kapott a Pátria rádióban. 

– Voltak nehézségek a szervezést illetően?
Csak apróságok. Inkább azt szeretném megjegyezni, hogy pl.

a jegyár (50 korona) olcsóbb volt, mint egy doboz cigaretta, de
az emberek számára sajnos még mindig inkább a különféle po-
csék TV műsorok (szappanoperák) jelentik az igazi szórakozást,
s bizony előfordul, hogy a nagymamák az adott sorozat fősze-
replőjéről olykor többet tudnak, mint a saját unokájukról. 

– Lesz-e folytatása e rendezvénynek?
– Nem. Ugyanis a nejemnek megígértem, hogy – nagy örömére

– legközelebb inkább a kínai nagycirkuszt hozom el Párkányba. 
Mgr.art. Cucor Roland

Igazi kikapcsolódás

November 10-én Az Ipoly Eurorégió Szabadegyetem tagszer-
vezetei – a Szent István Király Alapítvány, a Madách Kör, a Szalkai
Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság – határon átnyúló
együttműködésük keretében és a helyi önkormányzat támogatásával
az ökumené jegyében tartottak megemlékezést Tinódi Lantos Se-
bestyén halálának 450. évében. A Balassi, a Madách és József At-
tila évfordulók után most Tinódi Lantos Sebestyénre, a magyar
nyelvű vitézi költészet megteremtőjére emlékeztek Tanulmányi
Napjukon. A rendezvény rendhagyó irodalomórával kezdődött
a szalkai alapiskolában, ahol Konczek József költő-tanár elemezte
Tinódi Lantos Sebestyén versét arról a bizonyos szalkai mezőn
való viadalról, melyet 1544-ben Nyári Ferenc vezetésével vívtak
a magyar vitézek a portyázó törökök ellen. Ez a históriás ének a
régi idők Szalkájának híres irodalmi emléke. A verseket Német
Zsófia Nóra versmondó előadásában hallhatták a jelenlevők. Vi-
rág László, a Magyar Régizene Társaság elnöke, zeneszerző, ta-
nár előadásában – Kuncz László énekmondó közreműködésével
– lantkísérettel hangzott fel, a históriás énekmondó híres dala.
Akárcsak az első reformátorok, ő sem törekedett költői babérokra,
távol állt tőle a humanisták műgondja, stiláris kultúrája. Az ese-
ményeket egyszerűen adta elő, pedig nem volt híján művészi ér-
tékeknek. Énekeihez ő maga szerzett dallamot. Tinódi művei igaz
eszményeket hirdetnek: az életüket feláldozó hősöket állítja a ci-
vakodó urak elé példaként. Az anarchiával, a nép nyomorításá-
val szemben a hazafiság, az egység, az összefogás zászlaját eme-
lik magasba. Fegyver és költészet – Lant és kard egysége ettől kezd-
ve válik hagyományossá irodalmunkban, s a szerény énekmon-
dó nyomába nemsokára Balassi, majd Zrínyi lép. 

A Szalkai Tájházban szives vendéglátás mellett a jelenlévők még
nagyon sok érdekes dolgot hallhattak az adott témakörben. 

A tájházban Dikácz Zsuzsanna, az Ipolymenti Kulturális és Tu-
risztikai Társaság elnöke fogadta a jelenlévőket. 

– Németh Péter Mikola költő, a Szabadegyetem szakértő tanára
előadásából megtudtuk, hogy: „Tinódi Lantos Sebestyén 1510 kö-
rül született a Baranya megyei Tinód községben. Török Bálint szi-
getvári udvarában tűnik fel, ahol amolyan íródeák lehetett. 1540
körül megírt egy széphistóriát, s megverselt egy bibliai történe-
tet. Életében akkor következett be a fordulat, amikor urát a szul-
tán elfogta és Konstantinápolyba hurcolta. Ezzel vége szakadt nyu-
galmas életének. Míg addig csak kedvtelésből szerzett éneket, most
már kenyerét kellett megkeresnie ezzel és vándorbotot fogni a ke-
zébe. Vándorlásai során került kapcsolatba Nádasdy Tamás ná-
dorral 1554-ben, akinek támogatását élete végéig élvezte. Az ő
segítségével szerzett 1553-ban nemesi címet is, ezért Nádasdy po-
litikai törekvéseinek szószólója lett, anélkül azonban, hogy saját
meggyőződését feladta volna. 

Tinódi ugyanis céltudatos író, aki tollát egyetlen nagy cél, a tö-
rök elleni küzdelem és az ország egységének visszaállítása érde-
kében akarta felhasználni. A Krónika előszavában is ezt a neve-
lői és történetírói célkitűzést hangoztatja. Akárcsak az Erasmita
bibliafordítók ő is az egész nemzethez kíván szólni, ezért a re-
formáció küzdelmeiben nem foglal állást. A reformáció híveit és
ellenségeit egyaránt a végveszéllyel fenyegető török ellen igyekezett
felsorakoztatni. A szalkai mezőn való viadal feltételezett helyszínét
a szabadegyetem résztvevői kereszttel jelölték meg a Halomi Dom-
bon és hirdeti Tinódi máig érvényes, évszázadokon áthalló üze-
netét, amellyel a nemzeti egységre, az összefogás erejére apellál.”
... Egy legyen a Magyar, egy a keresztény, ezt hirdette lantod Ti-
nódi Sebestyén... 

Izrael Fodor Zsuzsanna

„Szalkai mezőre mikoron jutának, Az terekek magyar zászlókat látának, 
Ottan Ipoly vizén el-általgázolának, ezök szömbe vívnak egymásnak mondának.”

Tinódi emléknap Ipolyszalkán 
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1. – Štúrovo – Domaniža 1:2 (0:1) – majstrovský futbalový zápas.
6. – „...a hudba znie... „ Otvárací koncert XIV. Hudobných dní

v koncertnej sieni ZUŠ Ferenca Liszta. 
7. – Galakoncert hudobných dní vo veľkej sále MsKS.

– Záverečné podujatie hudobných dní – slávnostná omša v
rímsko-katolíckom kostole v Mužli. 
– V predchádzajúcu noc sa vlámali do rímsko-katolíckeho

kostola v Náne.
– Moravany – Štúrovo 1:1 (0:1) – majstrovský futbalový zápas.

10. – Policajti zadržali 52-ročného páchateľa, ktorý sa vlámal do
kostola v Náne. Ukradnuté predmety sa tiež našli. 

12. – Začal sa 460. Jarmok Šimona–Júdu. Počas celého trvania
jarmoku bolo pekné, slnečné počasie. 

15. – Štúrovo – Gabčíkovo 2:2 (0:2) – majstrovský futbalový zápas.
18. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava z olejomalieb Józsefa

Szilvu. 
22. – Neded – Štúrovo 2:1 (2:0) – majstrovský futbalový zápas.
25. – Tradičné stretnutie dôchodcov vo veľkej sále MsKS.
28. – Oblastné semifinále celoslovenskej súťaže „Jarný vietor vody

vzdúva...” v prednese ľudových piesní a ľudovej hudby vo veľkej
sále MsKS.

29. – Štúrovo – Partizánske 1:4 (1:3) – majstrovský futbalový zápas.
(p.j.)

Októberben történt Stalo sa v októbri 
1. – Štúrovo – Domaniža 1:2 (0:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
6. – „...és szól a dal...” – XIV. Zenei Napok nyitóhangversenye a

Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola hangversenytermében.
7. – A Zenei Napok gálahangversenye a VMK nagytermében.
8. – A Zenei Napok zárórendezvénye – Ünnep szentmise a

muzslai római katolikus templomban. 
– Előző éjszaka betörtek a nánai római katolikus templomba.
– Moravany – Štúrovo 1:1 (0:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.

10. – A rendőrök elfogták a nánai templombetörés elkövetőjét egy
52 éves férfit. Az ellopott kegytárgyak is megkerültek.

12. – Megkezdődött a 460. Simon-Júda-napi vásár. A vásár ideje alatt
végig kellemes napsütéses meleg idő fogadta a vásárba látoga-
tókat. 

15. – Štúrovo – Gabčíkovo 2:2 (0:2) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
18. – A Városi Galériában megnyílt Szilva József kiállítása.
22. – Negyed – Štúrovo 2:1 (2:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
25. – A város nyugdíjasainak hagyományos találkozója a VMK nagy-

termében. 
28. – „Tavaszi szél vizet áraszt...” – az országos népdal és népzenei

verseny területi elődöntője a VMK nagytermében.
29. – Štúrovo – Partizánske 1:4 (1:3) – bajnoki labdarúgó mérkő-

zés.
(p.j.)

Párkány város képviselőtestülete 2006. november 23-i rendkívüli
ülésén:

jóváhagyta 2 millió korona rövid távú pénzügyi segély folyó-
sítását a Vadas Kft. átmeneti pénzügyi gondjainak áthidalására,
azzal, hogy a cég a segélyt 2007. március 31-ig visszafizeti.

Párkány város képviselőtestülete 2006. november 28-i rendkívüli
ülésén:

– jóváhagyta a 11/2006 sz. – a kommunális és építési hulladék
kezelését szabályozó – kötelező érvényű rendeletét.

– jóváhagyta a 12/2006 sz. – a kommunális és építési hulladék
elszállításának díjszabását szabályozó – kötelező érvényű rende-
letét. 

– jóváhagyta a 1/2007 sz. – a 2007. évi ingatlanadót szabályo-
zó – kötelező érvényű rendeletét.

– jóváhagyta a városi kulturális és oktatási intézmények, vala-
mint a városi vállalatok 2007-2009. évi költségvetési sarokszámait.

– jóváhagyta a 2007-ben esedékes távhőenergia díjszabását, ame-
lyet 686,80 Sk/GJ (HÉA-val) összegben határozott meg. 

– jóváhagyta a szilárd háztartási hulladék elszállításának díj-
szabását, amelyet éves viszonylatban egy személyre 404,- koronában
határozott meg.

Správy mestského zastupiteľstva Az önkormányzat hírei
Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí, dňa

23. novembra: 
– schválilo poskytnutie krátkodobej finančnej výpomoci pre Va-

daš s.r.o. vo výške 2.000.000,– Sk na dočasné preklenutie finančných
ťažkostí spoločnosti, s termínom vrátenia do 31.3.2007.

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa
28. novembra:

– schválilo VZN mesta č. 11/2006 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom.

– schválilo VZN mesta č. 12/2006 o podmienkach určovania a
vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady.

– schválilo VZN mesta č. 1/2007 o dani z nehnuteľností na rok
2007.

– schválilo návrh smerných čísiel rozpočtu kultúrnych a školských
ustanovizní, mestských organizácií a podnikov na roky 2007-2009.

– schválilo smerné čísla rozpočtu mesta na r. 2007.
– schválilo cenu tepla na rok 2007, ktorá bola ustanovená vo výš-

ke 686,80 Sk/GJ (s DPH).
– schválilo sadzbu poplatku za odvoz tuhého komunálneho od-

padu na rok 2007 vo výške 404,- Sk/osobu/rok.

Tudtuk, hogy Juhász Marika szorgosan foglalkozik csoportjá-
val, estéről-estére próbálnak, készülnek Szepsibe az újabb meg-
mérettetésre. Ott ismét bizonyítottak, hiszen hét díjat hoztak haza
a fesztiválról. Nánán november 25-én mutatták be Herczeg Fe-
renc: Majomszínház c. komédiáját, amelyben a nem szokványos
megoldások is csodálatos harmóniában (díszlet, szép szó, zene)
szólalnak meg. Az állati jellemrajzokat szellemesen formálták meg
a szereplők. Az élőszó, a majomcsalád hangutánzása, huncutko-
dása, de a mély emberi érzések ábrázolása is bevésődtek a nézők
szívébe. A Nánai Színjátszó csoport a darabbal ünnepelte fenn-
állásának tíz éves jubileumát. A nézőközönséget minden korosztály
képviselte, az anyukák csemetéikkel, a nagymamák unokáikkal
együtt osztoztak a lélek boldogságában. A polgármester asszony
méltóképpen értékelte az elmúlt tíz év eredményeit, küzdelme-
it és személyesen köszöntötte a színjátszó csoport jelenlegi és múlt-
beli szereplőit, valamint a támogatókat, a megértő szülőket és csa-

ládtagokat. Köszönjük ezt estet, amely igazi gyógyír volt számunkra.
Hajtman Kornélia 

Színjátszóink újabb sikere
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Základná umelecká škola Ferenca Liszta a Spevácky zbor
Stilla Pectus Vás s radosťou očakávajú 

na Vianočný koncert a výstavu 
dňa 17. decembra 2006 o 16.00 hodine 

v Mestskom kultúrnom stredisku. 
Predpredaj vstupeniek v ZUŠ F. Liszta na Komenského ulici.

A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola és a Stilla Pectus női
kamarakórus szeretettel várja Önöket 

a Karácsonyi hangversenyre és kiállításra 
2006. december 17-én, 16.00 órakor 
a Párkányi Művelődési Központba. 

Jegyelővétel a Művészeti Alapiskola Comenius utcai épületében.

A Csemadok párkányi alapszervezete

2007. január 20-án 

megrendezi a Városi Művelődési Központban

a XXXIX. Magyar Bált

Jegyár: 400,- Sk

Kezdet: 19.30 óra

Zene: Akustic

Jegyelővétel: Információs iroda (Sétáló utca)

A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás

tisztelettel meghívja Önt és barátait a 

VI. Párkány-Esztergomi

Polgári Bálra

amelyet 2006. január 13-án (szombaton)

19,00 órakor nyitunk 

a párkányi Művelődési Házban

Jegyek a párkányi Művelődési Házban kaphatók.

Tel: 036/7511-108

Az első kilencszázharminc év
I. Géza király 1075- ben megalapította a Garam melléki Szent

Benedek monostort: – Gejcsa I. Rex Abbation saucti Benedicti
de iuxta Grón fundat et dodat –, melynek különféle birtokokat
és kiváltságokat adományozott. A királyi vámokból a monostornak
járó jövedelmek felsorolásában található településünk első írá-
sos említése, ahol Kokat alakban fordul elő. Az alapítólevél ide
vonatkozó latin nyelvű pontos szövege így hangzik: In Kakat dedi
X domus nautarum a superiori parte et terram ad tria aratra. Ez
annyit jelent, hogy a király a korabeli Kakath felső részén tíz ré-
vészházat és három ekényi földet (ez kb. 120 holdnak felel meg)
adományoz a garamszentbenedeki apátságnak. Az okiratot a pápa
1209-ben megerősítette. Ennek eredetijét a mai napig őrzi az esz-
tergomi Prímási Levéltár, másolata pedig megtekinthető a városi
múzeumban. A tavalyi esztendővel eltelt „írásos” kilencszázhar-
minc év rengeteg változást hozott az ősrégi Párkány életének min-
den területén, beleértve nevének számtalan változ(tat)ását is.

Prvých deväťstotridsať rokov
Kráľ Gejza I. v roku 1075 založil kláštor v Hronskom Svä-

tom Beňadiku: – Gejcsa I. Rex Abbation saucti Benedicti de
iuxta Grón fundat et dodat –, ktorému daroval rôzne statky
a výsady. Prvú písomnú zmienku o našej usadlosti nájdeme
práve v tejto donačnej listine, kde sa objavuje vo forme Ko-
kat. Znenie textu spomínajúceho našu osadu je nasledovné:
In Kakat dedi X domus nautarum a superiori parte et terram
ad tria aratra. To znamená, že kráľ daruje opátstvu v Hrons-
kom Svätom Beňadiku desať domov prievozníko a tri poplužia
oráčiny (asi 120 uhorských jutár) v hornej časti Kakathu. Túto
listinu pápež v roku 1209 potvrdzuje. Originál tejto donač-
nej listiny sa nachádza v ostrihomskom primaciálnom archí-
ve, kópia čoho je k nahliadnutiu v Mestskom múzeu v Štúrove.
Týchto deväťstotridsať „písaných” rokov prinieslo množstvo
zmien v živote nášho starobylého mesta, vrátane jeho pre-
menovaní.

Úgy tűnik, hogy Közép – Európa egyik leg-
régibb keményítőgyára, a 164 éves párkányi
üzem lebontásra van ítélve. Információink
szerint nemrégiben a tulajdonosok felkínál-
ták eladásra a patinás múltú gyárat, amelyet
1842-ben a budapesti Frankl család alapított
Párkányi Műmalom és Keményítőgyár Rt.
néven (egyébként Magyarországon az első
műmalom 1835-ben Nagysurányban épült,
s ezt a Nyitra vize hajtotta). Egy magyaror-
szági érdeklődő – ha a tulajdonosokkal si-

kerülne megegyeznie az eladásról – lebon-
taná a gyár épületeit és egy szórakoztató –
üzleti központot építene a gyár helyén. Az
említett befektető már érdeklődött is a vá-
rosi hivatalban, hogy hosszú távon a város
területrendezési tervében mi az elképzelés a
keményítőgyárral kapcsolatban. A kemé-
nyítőt és alkoholt is gyártó patinás párkányi
gyár idén beszüntette a termelést és mintegy
40 alkalmazottját elbocsátotta. 

-O-

Zdá sa, že jedna z najstarších škrobární stred-
nej Európy, 164-ročná štúrovská prevádzka
bude zbúraná. Vlastníci prednedávnom
ponúkli na predaj fabriku, ktorú v roku
1842 založila budapeštianska rodina Frank-
lova, ako Parkanský mlyn a škrobáreň a.s. (mi-

mochodom prvý priemyselný mlyn Uhorska
bol postavený v Šuranoch v roku 1835, a pol
poháňaný vodou rieky Nitry). Jeden záujemca
z Maďarska by nehnuteľnosť zlikvidoval a na
jeho mieste by postavil zábavné obchodné cen-
trum. Spomínaný investor sa už aj informo-

val na mestskom úrade o zámeroch zakot-
vených v územnom pláne mesta. Pradávna fa-
brika, ktorá okrem priemyselného škrobu vyrá-
bala aj alkohol, v tomto roku ukončila výrobu,
a svojich 40 zamestnancov prepustila.

-O- (Preklad: -h-)

Bezárt a párkányi keményítőgyár

Škrobáreň dokonala
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Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk

2006. november 23-án, halálának negyedik

évfordulóján 

KRIZSÁN IMRÉRE

Emlékét örökké szívében őrzi lánya Erika,

veje Laci és unokája Monika. 

Koporsó bezárta szerető szívedet, nem látjuk többé mosolygó

szemedet. Fáj a szívünk, mert minket itt hagytál, búcsú nélkül elaludtál.

Végleg elmentél hosszú utadra, hangod nem halljuk többé már soha.

Fájó szívünk felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged.

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves

rokonnak, barátnak, volt munkatársnak,

ismerősnek és mindazoknak, akik 2006.

október 21-én elkísérték utolsó útjára a

párkányi öreg temetőbe szeretett halottunkat,

KISS SÁNDORT

aki élete 72. évében adta vissza lelkét

teremtőjének.

A gyászoló család 

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk

2006. december 31-én, halálának 

5. évfordulóján 

Id. JELZA JÁNOSRA

A gyászoló család

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk

2006. december 2-án, halálának első

évfordulóján drága halottunkra 

id. CSUPORT SÁNDORRA

Emlékét és szeretetét szívünkben örökre

megőrizzük. 

A gyászoló család

Szíved pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik.

Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, 

mint a csillagok.

Koporsód lezárta szerető szívedet, nem találjuk már többé

mosolygó szemedet. Árva fájó szívünk fel-felzokog érted, 

örökké szeretünk, nem feledünk téged.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel

emlékezünk 2006. november 28-án, halálának

első évfordulóján a drága feleségre,

édesanyára, nagymamára 

BERINSKY ROZÁLIÁRA

Férje, fiai, menyei, unokái és dédunokái.

Megtört szívvel emlékezünk 2006. december 17-én, 

halálának első évfordulóján 

NÉMETH FLÓRIÁNNÉ, SZÜL. NYITRAI ROZÁLIÁRA

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma

pillanatot e szomorú évfordulón. 

A gyászoló család

Szomorú az út, mely sírodig vezet, neked már megpihent elfáradt szíved.

Virágot viszünk néha sírodra, de ezzel nem hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy

nem jössz, de olyan jó várni, hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.

Nehéz az életet élni nélküled, feledni téged soha nem lehet.

Egy fájdalmas év múlt el a szomorú nap óta, mikor a sors úgy

döntött, nem jössz többé vissza. 

Dvadsať rokov v živote materskej školy je doba pri ktorej sa
už dá obzrieť späť, bilancovať a tiež si dovoliť dávať predsav-
zatia do budúcna. Naša materská škola prevzala výchovu a vz-
delávanie detí po pôvodnej MŠ na Švermovej ulici. Budova „Ba-
raku”, ktorá otvárala svoju bránu pre tých najmenších 1. sep-
tembra 1969, ako prvá závodná materská škola celulózy. Po se-
demnástich rokoch boli postavené dve nové budovy predš-
kolských zariadení. Tá naša začala prevádzku po presťahovaní
z „Baraku” v roku 1986, pod vedením riaditeľky Anny Gerst-
nerovej. Od roku 2003 pôsobíme ako mestská materská škola
s výchovným jazykom slovenským a maďarským. V našej bu-
dove pôsobí aj Cirkevná materská škola. 

Po odchode Anny Gerstnerovej do zaslúženého dôchodku prev-
zala riadiacu prácu Beata Kozmová. Za dvadsať rokov prešlo
bránami materskej školy veľa detí, ich výchovu zabezpečova-
lo 14 pedagogických pracovníčok, 19 prevádzkových pra-
covníkov a dve riaditeľky. V súčasnosti sme trojtriedne predš-
kolské zariadenie. Našim cieľom je vytvoriť pohodu pre zdravý
duševný vývin našich detí, pre ich všestranný rozvoj po psychickej
i fyzickej stránke. V odbornej práci nám pomáha spolupráca s
psychologickou poradňou, logopedičkou. Navštevuje nás aj zubná
lekárka. Život detí v našom zariadení obohacujeme o zaujím-
avé činnosti a podujatia, niektoré z nich sa stali už tradíciou:
Posedenie pod jedličkou, fašiangový karneval, Deň matiek, Deň
detí, Dopravný deň, Nočná škôlka a mnohé iné. Rešpektujeme
aj záujmy detí. Môžu sa realizovať v krúžkoch hudobno-po-
hybovom, vo výtvarnom, oboznamovať sa s anglickým jazykom

i základmi didaktickej techniky na detských počítačoch. 
26. október 2006 bol pre nás všetkých slávnostný deň. Vyzd-

obené miestnosti, chodby, panely s fotografiami z histórie a súčas-
nosti s rôznymi aktivitami, ktoré s deťmi robíme. Na slávnostné
posedenie prijali pozvanie i predstavitelia mesta a zástupcovia
rôznych inštitúcií, s ktorými naša materská škola spolupracu-
je. Oficiálnu časť otvorila krátkym príhovorom riaditeľka šk-
oly, Beata Kozmová. Privítala hostí, bilancovala minulosť, ho-
vorila o súčasnosti a naznačila smerovanie našej školy a plá-
ny do budúcna. Ocenila a poďakovala sa za prácu zaslúžilým
pracovníkom školy, i súčasnému pracovnému kolektívu, a tak-
tiež sponzorom, ktorými boli Smurfit Kappa, s.r.o. Štúrovo, peká-
reň M&M a mesto Štúrovo. Na riaditeľku nadviazal príhovor-
om zástupca primátora Štúrova, Bartolomej Magyar, ďalej
Alžbeta Prokopcová, riaditeľka školskej jedálne a bývalá riaditeľka
materskej školy Anna Gerstnerová. V kultúrnom programe sa
predstavili naše deti – zarecitovali básne, veselo si zanôtili ľudové
piesne a predviedli svoje dramatické schopnosti cez rozprávky.
A tak ako sa patrí na takejto oslave nesmie chýbať ani torta.
Do prípravy slávnostného pohostenia sa aktívne zapojil celý kol-
ektív materskej školy, školská rada, výbor združenia rodičov a
rodičia. Tento krásny deň budú pripomínať aj zápisy v kroni-
ke. A čo popriať do budúcna? Mnoho šťastných, veselých detí,
spokojných rodičov, obetavý kolektív a ústretových nadria-
dených, aby sme tu boli aj naďalej, ako jedna veľká rodina. 

Za kolektív materskej školy:
Marta Laurincová

Jubileum Materskej školy na Družstevnom rade
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a szerkesztőség véleményét.

PPáárrkkáánnyy
ééss  VViiddéékkee

ŠŠttúúrroovvoo
aa  ookkoolliiee

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

Premiéra mesiaca
POTOMKOVIA ĽUDÍ (Veľká Británia/USA 2006)
Réžia: Alfonso Cuarón, hrajú: Clive Owen, Julianne Moore 
Aj u nás známy režisér filmového hitu Harry Potter a väzeň

z Azkabanu k nám tentoraz prichádza s futuristickým trilerom
o tom, ako vyzerá svet, z ktorého sa vytratila nádej. Dej filmu
nás zavedie do Anglicka roku 2027, ktoré je posledným ostro-
vom bezpečia na planéte zmietanej anarchiou a nespo-
četnými vojnami. Civilizácia stojí na pokraji zániku – v uply-
nulých devätnástich rokoch sa totiž z neznámych príčin na ce-
lom svete nenarodilo ani jedno dieťa. Hlavným hrdinom prí-
behu je úradník Theo, rezignovaný alkoholik, ktorý fajčí jed-
nu cigaretu za druhou. Prostredníctvom bývalej partnerky Ju-
lian sa zoznámi s mladou ženou Kee, ktorej zázračné teho-
tenstvo znamená možno jedinú nádej pre ľudstvo, avšak veľkú
hrozbu pre ňu samotnú . Úlohou Thea je ochrániť ju a jej budú-
ce dieťa pred teroristami. Filmový darček pod stromček.

ASTERIX A VIKINGOVIA (Francúzsko/Dánsko 2006)
Réžia: Stefan Fjeldmark, Jesper Mřller 
Najslávnejší francúzsky komiksový hrdina Asterix zavíta do

našich kín po dvoch hraných pokusoch opäť v starej známej
animovanej podobe. Spolu so svojim nerozlučným priateľom
Obelixom nás svojimi gagmi rozveseľuje už od roku 1959. V
najnovšom dobrodružnom príbehu sa k našim slávnym hrdi-
nom pripojí aj nie práve najodvážnejší parížsky puberťák Zničo-
honix, z ktorého sa má stať pod vplyvom týchto statočných
Galov pravý chlap. Proces prevýchovy mladíka bude samo-
zrejme spojený s rozličnými nepredvídanými situáciami,
obvyklými trapasmi a hrdinskými činmi dvoch verných pria-
teľov.

Návrat veľkého režiséra
VOLVER (Španielsko 2006)
Scenár a réžia: Pedro Almodóvar , hrajú: Penélope Cruz,

Carmen Maura  
Ku všetkým prívlastkom „naj”, ktoré sa s menom slávneho

filmového umelca Almodóvara nepochybne spájajú, patrí urči-
te aj výraz „najženskejší” režisér. Presvedčíme sa o tom aj v
jeho najnovšom filmovom diele, v ktorom sa pokúša o návrat
do sveta svojich tiet a vlastnej matky. Každodenný život hlav-
nej hrdinky Raimundy, jej sestry Sole a dospievajúcej dcéry Pau-
ly sa jedného dňa dramaticky zmení tragickou smrťou jej
manžela Paca. Živí sa tu stretávajú s mŕtvymi, reálne sa mieša
s mystickým a osud sa pomaly napĺňa. 

Romantická komédia
ROZCHOD! (USA 2006)
Réžia: Peyton Reed, hrajú: Jennifer Aniston, Vince Vaughn  
Brooke a Gary sú spokojný pár, aj keď jemu jej rodina občas

tak trochu lezie na nervy a ju zas tak trochu otravujú jeho
zlozvyky. Nastupuje neľútostný boj o každý kúsok majetku pre-
dovšetkým však o to, kto si ponechá nádherný spoločný byt.
Z niekdajších partnerov sa stávajú protivníci a každému v jeho
úsilí fandí družina kolegov a kamarátov. Pred našimi očami
sa bude odvíjať takmer zákopová vojna plná komických situácií
a trefných prestreliek. Počas tohto súboja si postupne obe bo-
jujúce strany uvedomia, že im nejde ani tak o byt, ako o toho
druhého. 

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

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

DD aa nn uu bb ii uu ssDD aa nn uu bb ii uu ss
December 2006 December

K i n o  –  M o z i

2-3. Nabiť a zabiť (Josh Hartnett, Morgan Freeman, Bruce Willis)

5-6. Tommyho peklo (Eirik Evjen, Anine Eckhoff, Mehran Iqbal)

7-8. World Trade Center (Nicolas Cage, Michael Peńa, Maria Bello)

9-10. Potomkovia ľudí (Clive Owen, Julianne Moore, Gary Oldman)

12-13. Zapichni to! (Jeff Bridges, Missy Peregrym, Vanessa Lengies)

14-15. Biela masajka (Nina Hoss, Jacky Ido, Katja Flint)

16-17. Hady v lietadle (Samuel L. Jackson, Julianna Margulies, James Bruce)

19-20. Dom pri jazere (Keanu Reeves, Sandra Bullock, Christopher Plummer)

21-22. Volver (PCarmen Maura, Penélope Cruz, Lola Dueňas)

23. Raňajky na Plute (Cillian Murphy, Liam Neeson)

24-26. Voľno – vianočné sviatky

27. Rozchod! (Vince Vaughn, Jennifer Aniston)

28-30. Asterix a Vikingovia (detské predstavenie) – zač. o 18.00 hodine!!!

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

Zmena programu vyhradená!!!

PPRROOGGRRAAMMOOKK  AA  KKUULLTTÚÚRRHHÁÁZZBBAANNPPRROOGGRRAAMMOOKK  AA  KKUULLTTÚÚRRHHÁÁZZBBAANN
PPRROOGGRRAAMMYY  VV  KKUULLTTÚÚRRNNOOMM  DDOOMMEEPPRROOGGRRAAMMYY  VV  KKUULLTTÚÚRRNNOOMM  DDOOMMEE

2006. december 31.2006. december 31.

SILVESTROVSKÁSILVESTROVSKÁ

ZÁBAVAZÁBAVA

SZILVESZTERI BÁLSZILVESZTERI BÁL

Hudba/Zene: RIOHudba/Zene: RIO
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Agentúrna kancelária – Csenger Árpád

Slovenská poisťovňa

Tel: 036/7511 220, 0903/238 219

E-mail: arpad.csenger@allianzsp.sk 

Köszönjük tisztelt ügyfeleink bizalmát és

valamennyiüknek kívánunk sok szerencsét az

új esztendőben!

Ďakujeme za priazeň

všetkých našich

zákazníkov a prajeme

všetkým veľa šťastia v

novom roku!

LLaaccnnéé  ooddeevvyy  ––  OOllccssóó  rruuhháákk
Navštívte nás v predajni s kvalitným, 

výberovým, použitým tovarom. 
TTTTeeeeššššíííímmmmeeee    ssssaaaa    nnnnaaaa    VVVVaaaaššššuuuu    nnnnáááávvvvšššštttteeeevvvvuuuu!!!!

Minőségi, válogatott, használt áruval 
várjuk Önöket!

TTTTéééérrrrjjjjeeeennnn    bbbbeeee    hhhhoooozzzzzzzzáááánnnnkkkk,,,,    vvvváááássssáááárrrroooolllljjjjoooonnnn    nnnnáááálllluuuunnnnkkkk!!!!

Pri kostole 2 (Templom köz 2) Štúrovo 

Bytový podnik, m.p., Lipová 1, 943 01 Štúrovo

hľadá vhodného záujemcu na pozíciu

ENERGETIK
Požadujeme:

– ÚSO tech.zam. + 5 r. praxe pri výr. a rozv. tepla, alebo

– VŠ 1.st tech.zam. + 4 r. praxe pri výr. a rozv. tepla, al.

– VŠ 2.st tech.zam. + 3 r. praxe pri výr. a rozv. tepla

– práca s počítačom – Word, Excel, PowerPoint ...

– ochota učiť sa, flexibilita, nasadenie, systematickosť

– vedúce schopnosti

Ponúkame: 

– zaujímavú prácu v dobrom kolektíve

– sebarealizáciu v dlhodobom pracovnom vzťahu

– možnosť získania atraktívnych špecializácií

– odmeňovanie v zmysle zákona o verejnej službe

Doklady:

– prof. životopis, kópiu dokladu o vzdelaní a aktuálny výpis

z reg. trestov doručte osobne al. poštou na sekretariát

riaditeľa BP, Lipová ul. 1, Štúrovo do 22. 01. 2007

Kontakt:

– Ing. Robert Folk, tel. 036 756 5310, 0907 790 753

– e-mail: riaditel@bpst.sk 

Termín nástupu v priebehu febr. príp marca 2007.

KKeelllleemmeess  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeekkeett  ééss

bboollddoogg  úújj  eesszztteennddőőtt  kkíívváánn  mmiinnddeenn

kkeeddvveess  vváássáárrllóójjáánnaakk  aa  

VVeennuuss  ccuukkrráásszzddaa!!  

CCuukkrráárreeňň  VVeennuuss  

pprraajjee  vveesseelléé  vviiaannooccee  aa  vveeľľaa  ššťťaassttiiaa

vv  nnoovvoomm  rrookkuu  vvššeettkkýýmm  ssvvoojjiimm

zzáákkaazznnííkkoomm!!

SSoobbiieesskkeehhoo  1100 TTeell::  00990077--773388332244
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Minden szerdán és pénteken 10.00-13.00, 14.00-17.00.

Vörösmarty u. 4 (csengő a hátsó bejáratnál)

Tel: 7510951, 0907/263350

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

PowerPoint, Outlook, alebo sa v nich zdokonaliť, alebo

potrebujete pomoc s prípravou na testy ECDL, zavolajte v

pracovných dňoch medzi 8.00 a 16.00 

na 0904 990 383 – Ing. Mária Szvityelová

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Várja Önt az újonnan megnyílt AVON-centrum!

Ahol ajándék + ingyenes tanácsadás + nyereményjáték vár Önre! 

TTTTAAAAXXXXIIII

Q U I C K

NNOONN  SSTTOOPP

0000999900008888     777755559999     111166666666

Személyszállítás mikrobusszal is – 8 főig

Repterek akciós áron! – Letiská za akciové ceny!

Karácsonyi
AKCIÓS vásár!

Vianočný nákup 
s AKCIAMI !

TWISTER
Hlavná 50, Štúrovo, Fő utca 50, Párkány

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

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

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

Kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kíván a DUNAPLAST !

Príjemné Vianoce a veľa štastia v novom roku Vám praje firma DUNAPLAST !

Prajeme Vám veľa šťastia 

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

Tel: 036 753 4180, 0905 388 663

További kínálatunk a www.ksreality.sk honlapon

– Trojizbový byt v Štúrove po kompletnej rekonštrukcii, cena dohodou.

– Garzonka, cena dohodou.

– Pekný, nový RD v Salke, 2 izby, kúp., kuch., predsieň, garáž 1.250 000.– Sk

-RD z hliny v Obide, 2 izby, kuch., kúp., kúrenie na plyn 460 000.-Sk

-RD v Kameníne, z tehly a hliny, 4 izby, kuch., kúp., garáž, nová strecha, 

záhrada 895 000.- Sk

Veľký RD v Kamenici nad Hronom, 7 izieb, kuchyňa, 2 kúpeľňa, 2 balkóny, 3 vchody,

dieľňa, garáž, práčovňa, kotoľňa, špajza, všetky IS. 3.700 000.- Sk

– RD v s veľkou záhradou v Salke, 5 izieb, kuch., kúp., komora, garáž, 

kúrenie na elektriku. 1.260 000.-Sk

– Dvojgeneračný RD v Štúrove, 9 izieb, 2 kuch., 3 kúp., 2 špajze, 2 garáže, 

veterný mlyn, pivnica, dielňa. 4.500 000.- Sk

– RD v Kamenici nad Hronom, 4 izby, predsieň, 2 x kúpelňa, kuchyňa, všetky IS, 

letná kuchyňa, pod domom pivnica, veľká záhrada 1.580 000,-Sk

– RD v Štúrove, 5 izieb, kuchyňa, kúpeľňa, všetky IS, garáž, 

veľký pozemok 2.600 000,-Sk

– RD v Gbelciach, 4 izby, 2xkuchyňa, 2xkúpeľňa, garáž, veľká záhrada 995 000 Sk

– Chata v Kamenici nad Hronom 495 000.- Sk

– Chata v Náne – Hegyfarok 670 000.- Sk

– Záhrada v Štúrove, 700 m2 60 000.- Sk

– Stav. pozemok v Pavlovej 771 m2 70 000.- Sk

– Pozemok v Štúrove 6400 m2 290 000.- Sk

V Štúrove garzonky,1,2,3 izbové byty do prenájmu. 

Z našej ponuky:

Pestovateľská pálenica ovocia Gbelce

Pálinkafőzde Köbölkúton

Ponúkame Vám možnosť tradičného spracovania 

Vášho ovocia pomocou najmodernejšej technológie,

ktorá spĺňa prísne európske normy.

Felkínáljuk Önnek gyümölcsének hagyományokon

alapuló, a legmodernebb technológiájú, az európai

normáknak megfelelő feldolgozását.

Ing. Ondrej Beňuš, Kolónia 8, Gbelce. Tel./Fax:

036/7592509, mobil: 0907/226937.

NADŠTANDARDNÉ

PLASTOVÉ A DREVENÉ EUROOKNÁ

• Predám stavebný pozemok v Štúrove pri kúpalisku Vadaš, vhodný na hotel,

penzión, domov dôchodcov – RD. Tel.: 0907/836205.

• Predám malý trojizbový družstevný byt s balkónom (čiastočne obnovený) na

Štefánikovej ulici, Terasy II v Štúrove. Tel.: 0908/778 748 (volajte po 15.00

hod.). 

• Elcserélném három kisszobás lakásomat 1-2 szobás lakásért az öreg

lakótelep környékén. 0915/223 730.

• Eladó egyszobás lakás, továbbá családi ház, és bérbe adó 2 szoba + konyha.

Tel: 0905/648 919.

• Predám klavír Petrof vysokolesklý, 8-oktávový v dobrom stave. Cena

dohodou. 0907/791 152.

• Eladó családi ház Karván, továbbá Dacia 1310 – gy. év: 1987. 

Tel.: 0908/697 300.

• Hľadáme OZ – vlastné motorové vozidlo, vodičský preukaz sk. B,

živnostenský list podmienkou, plat cca od 25.000 Sk, zaškolíme bezplatne,

zaistená klientela. Tel. kont.: 0911/735 413.

• Bérbeadó 4-szobás lakás az Ady utcában. Tel: 0903-724326.

• Dám do prenájmu štvorizbový byt na Adyho ulici. Tel: 0903-724326.

• Predám veľký 3-izbový byt, 79 m2 na sídlisku Terasy II. Veľká kuchyňa.

Cena dohodou. 

• Eladó 3-szobás, 79 m˛-es lakás a Terasy II lakótelepen. Nagy konyha. Ár

megegyezés szerint. Tel.: 0908/776 450, 0907/783 949.

• Dám do prenájmu 3-izbový byt na Nánanskej 64. Tel.: 0905/530 420.

• Palivové drevo – Tüzifa. Tel.: 0910/953 635.

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

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

dverami na mieru

Poľské okná neopravujeme!

Objednávky a informácie: GAMEX-Štúrovo

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

Kamenárstvo – Szemők

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!

aj na maďarské pracovné zmluvy

Hľadáme spolupracovníkov

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

0915 735 369
0907 244 942
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Hlavná 43

Fő utca 43

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

Köszönjük kedves vásárlóink bizalmát

és kívánunk nekik kellemes karácsonyt

és boldog új esztendőt!

Ďakujeme za priazeň všetkých našich

zákazníkov. Prajeme im veselé Vianoce 

a veľa šťastia v novom roku!

39.999.-

Lipová 8, Štúrovo, za 12-poschodiakmi pri Dunaji

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

Tel.: 0905/557 128

PPrraajjeemmee  pprrííjjeemmnnéé  vviiaannooccee  aa  vveeľľaa
úússppeecchhoovv  vv  nnoovvoomm  rrookkuu  vvššeettkkýýmm

nnaaššiimm  zzáákkaazznnííkkoomm!!

KKeelllleemmeess  kkaarrááccssoonnyytt  ééss  ssiikkeerreekkbbeenn
ggaazzddaagg  úújj  eesszztteennddőőtt  kkíívváánnuunnkk  mmiinnddeenn

kkeeddvveess  vváássáárrllóónnkknnaakk!!

Karácsonyi AKCIÓ!

Vianočná AKCIA!

PANASONIC 42PA60 Plazma-TV

ppff  22000077
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Naše

výkupne Vás

okrem Štúrova

čakajú na nasledov-

ných miestach:

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

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

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

PP LLAATTÍÍMMEE VV HHOOTTOOVVOOSSTTII!!!! !!

VVÝÝKKUUPP  DDRRUUHHOOTTNNÝÝCCHH  SSUURROOVVÍÍNN  ––  ZZEELLKKOOVV

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

Likvidácia starej technológie a odvoz vlastnými nákladnými vozidlami.

Elektro Demar s.r.o. Štúrovo, Továrenská ul.1,
prijme do trvalého

pracovného pomeru s možnosťou nástupu ihneď
jedného predavača s elektrotechnickým alebo
technickým zameraním do predajne a jedného

elektrotechnika so vzdelaním VŠ 
alebo ÚSO – E s praxou.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na vyššie
uvedenej adrese alebo 

na telefónnom čísle: 756 1942.

Az Elektro Demar Kft., Továrenská 1 azonnali
belépéssel  felvesz  állandó munkaviszonyba

egy elektrotechnikai vagy műszaki képzettségű
eladót szaküzletébe, valamint egy

elektrotechnikust főiskolai vagy középiskolai
végzettséggel + gyakorlattal. 

Az érdeklődők jelentkezhetnek a fenti
címünkön vagy a 756 1942 telefonszámon.

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

Vykupujeme:
�meď 110–150 Sk

� hliník 35–65 Sk

� nerez 50–75 Sk

�oceľový šrot 3–6 Sk

�mosadz 70–95 Sk

� bronz 80–130 Sk

COCHER ELEKTRO

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191

Firma Cocher Elektro ďakuje 
za priazeň svojich zákazníkov.
Prajeme veselé Vianoce a veľa

šťastia v novom roku

Minden kedves vásárlójának köszöni
a bizalmat a Cocher Elektro
villamossági bolt. Kívánunk

kellemes karácsonyt és boldog új
esztendőt!
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