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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

Znovuotvorením oblastného pracoviska Miestneho
odboru Matice slovenskej v Štúrove v roku 1990 a
získaním vlastných priestor vznikol podnet na rea-
lizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí. Pomoc
nám poskytlo mestské zastupiteľstvo, ktoré v roku

1995 pridelilo bezplatne do užívania nebytové pries-
tory v budove bývalej starej Polikliniky. Za podpory MZ

boli priestory svojpomocne zrekonštruované a dané do užívania ma-
tičiarom. Rozvojom členskej základne sa začali nadväzovať prvé kon-
takty s oblastnými pracoviskami iných miest a obcí na Slovensku. Ak-
tivity matičiarov neskôr viedli aj za hranice Slovenska. V posledných
rokoch je to oblasť Piliscsaby v Maďarsku, kde žije početná komuni-
ta Slovákov. Počas dlhoročnej tvorivej práce bolo zorganizované ne-
jedno kultúrno-spoločenské podujatie v našich priestoroch a v mest-
skom kultúrnom stredisku. Nadviazali sme spoluprácu so školami, pred-
školskými a mimoškolskými výchovnými zariadeniami.

Výchovno-vzdelávaciu stránku sme zábavnou formou podporova-
li organizovaním detských kvízov obvodného a okresného charakte-
ru. Týkali sa hlavne geografie Slovenska a Podunajskej nížiny pod náz-
vom „Domovina moja krásna” a „Slovensko moja vlasť”.

Každoročnou tradíciou letných mesiacov bolo organizovanie jed-
nodňových zájazdov za poznaním krás našej vlasti. Spoznávaním ban-
ských miest, národných kultúrnych pamiatok, hradov, zrúcanín, chrá-
nených krajinných oblastí a iných hodnôt našej národnej kultúry sme
napĺňali poslanie národného povedomia a národného obrodenia. Ne-
zabúdali sme na mamičky, babičky, staré mamy, na deň pre nich tak
veľký – Deň matiek, ktorý je poďakovaním za ich lásku, vďačnosť a
obetavosť, ktorou nás obklopujú, spestrení kultúrnym programom žia-
kov ZŠ, Mariánskej družiny a DFS Štúrovčatá pod vedením D. Zelin-
kovej.

Práca s dôchodcami bola tiež nepostrádateľnou prioritou. Stretnu-
tia naplnené emóciami, energičnosťou a posedeniami v kruhu pria-
teľov a známych patrili medzi najvydarenejšie.

Medzi nás neraz zavítali spisovatelia slovenskej literatúry, pre kto-
rých bolo formovanie národného povedomia a kultúry neoceniteľnou
výzvou. Svojim umením obohacovali duchovné hodnoty slovenské-
ho národa. Entuziazmus písaného slova sme obdivovali v živej bese-
de s Ladislavom Ťažkým, spisovateľom, ktorý vo svojich dielach po-
svätil nielen rodný kraj, ale aj malebnosť nášho malého, ale o to kraj-
šieho Slovenska. Dobrým zvykom bolo stretávať sa s priateľmi, spon-
zormi, ktorý pomáhali v núdzi, a poďakovať im za pomoc matičným
aktivitám. Ľudia, ktorí pomáhajú si zaslúžia uznanie. Touto cestou
chceme z úprimného srdca poďakovať generálnemu riadiťeľovi spo-
ločnosti Smurfit Kappa Obaly a.s. Ing. Romanovi Brecelymu za ne-
zištnú morálnu pomoc našim aktivitám. Zároveň sme sa poďakova-
li za spoluprácu Ing. Ľubošovi Lopatkovi, riaditeľovi Kappa Štúrovo
a.s., ktorý už odišiel zo spomínanej firmy.

Nepochybne najvydarenejším spoločensko-kultúrnym podujatím po-

čas plesovej sezóny je Matičný ples. Patrí medzi tie aktivity, ktoré majú
v Štúrove vysoko spoločenskú a kultúrnu hodnotu u všetkých obča-
nov, bez ohľadu na národnosť, politickú príslušnosť a vierovyznanie.
Toto podujatie bezpochyby spája ľudí a nerozdeľuje. Na sklonku na-
šej desaťročnice vznikol matičný spevokol, ktorý má stále viac prívr-
žencov hlavne z generácie seniorov.

Uznanie a úprimné poďakovanie patrí generácii, ktorá sa poduja-
la písať kapitolu dejín štúrovskej matice. Prvým predsedom bol Dr.
František Marček, posledné volebné obdobia nim je Ing. Jozef Ceru-
la. Nedá mi nespomenúť ľudí, ktorí boli v začiatkoch dušou štúrov-
ského matičného života – Mgr. Katarína Valovičová, Mgr. Daniela Pa-
košová, Mgr. Daniela Ružičková, Ľudmila Vandová, MVDr. Ivan Sy-
nak, Stanislav Kaplan a Mária Vavrecká. Výbor po prvom zvolení pra-
cuje až doteraz s menšími obmenani. Bohužiaľ niektorý členovia vý-
boru už nie sú medzi nami, ale duch a hodnoty, ktoré zanechali sú
nepostrádateľné. Veľkou chybou je nedostatok priam apetít po ”mla-
dých” ako nastupujúcej zálohy. Týmto by som rád vyzval mladú ge-
neráciu do našich radov. 

Priatelia, z príležitosti spomínaných osláv, sme sa snažili v „kocke”
zhrnúť naše aktivity, predsavzatia, myšlienky, plány. Sami vidíte, že
ich je viac ako dosť. Oblastné pracovisko ostáva naďalej miestom stret-
nutí ľudí, občanov, priateľov, známych, ktorý chcú byť nápomocní kul-
túre, etike a spoločenským hodnotám. Je to miesto stretnutia ľudí spá-
jajúcich národnosti, etniká, vierovyznania, kultúry žijúce v malebnom,
ale pre všetkých, „našom” Štúrove.

Mgr. Miroslav Chalmovský, člen výboru MO MS

10 rokov činnosti štúrovských matičiarov

Katarína Valovičová, Jozef Markuš, predseda MS a Stanislav
Bajaník, tajomník MS pri otvorení Domu MS
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Szélesebb repertoárból választhatnak a gyógyulni vágyók az
Aquasziget Esztergom Egészség Központjában, miután elismert
gyógyvízzé nyilvánították az élményfürdő vizét. 

Az Egészség Központ a mozgásszervi panaszokat, illetve kró-
nikus mozgásszervi betegségeket enyhítő gyógykezeléseket, to-
vábbá megelőző wellness masszázsokat, kúrákat és terápiákat kí-
nál vendégei részére. A 2004-ben ásványvízzé nyilvánított víz
gyógyvízzé minősítésével lehetővé vált a szolgáltatások bővíté-
se. A vizsgálati eredmények alapján az Aquasziget vize olyan kal-
cium-magnézium-hidrogénkarbonát tartalmú víz, amellyel a nya-
ki, háti és ágyéki gerincbántalomban, csípő, térd vagy egyéb kis-
és nagyízületi problémával szenvedő betegeknél mérsékelhetők
a kóros tünetek, de gyógyító hatású ideggyógyászati eredetű moz-
gásszervi megbetegedések, továbbá érproblémák esetén is. Az
Egészség Központ a gyógyintézménnyé nyilvánítást tekinti kö-

vetkező feladatának, hiszen távlati céljuk a regionális gyógyfürdő
cím megszerzése.

Knapp János Pál alpolgármester elmondása szerint a gyógy-
víz-minősítés elnyerése Esztergom gazdaságfejlesztési stratégiá-
jának sarokpontja, a vendéglátás és az ahhoz kapcsolódó szol-
gáltatások hátterének fejlesztése. Ennek nagyon fontos része a
hajdan Magyarország Baden-Badenjeként aposztrofált Esztergom
fürdő- és gyógyvízkultúrájának újjáteremtése. A város számít arra,
hogy a vendéglátóipari befektetők érdeklődése erősödik a mi-
nősítés megszerzését követően. Azért, hogy a létrejövő új szál-
lodák, idegenforgalmi létesítmények már indulásukkor gyógy-
vizes szolgáltatásokkal várhassák az érkezőket, a város kialakítja
ennek hátterét, kész infrastruktúrával állva a befektetők ren-
delkezésére.

(Esztergom város sajtóközleménye)

Gyógyvízzé nyilvánították az Aquasziget vizét

Párkány város képviselőtestülete 2006. december 19-i alaku-
ló ülésén:

– tudomásul vette a 2006-2010 időszak önkormányzati választási
eredményeiről szóló jelentést, amelyet Romada Magdolna, a vá-
rosi választási bizottság elnöke terjesztett elő.

– megállapította, hogy az újraválasztott polgármester, Mgr. Ján
Oravec és a megválasztott képviselők letették a törvény által elő-
írt esküt.

– tudomásul vette a mandátumvizsgáló bizottság hitelesítő je-
lentését az önkormányzati választások érvényességéről és ered-
ményeiről. 

– városi tanácsot létesített, amelynek tagjaivá a következő kép-
viselőket választotta:

1. Ing. Boócz Mária MKP
2. Csepregi Zoltán MKP
3. Dávid Mihály MKP
4. Farkas Attila MKP
5. alpolgármester

– hat bizottságot hozott létre és megválasztotta azok elnökeit
és tagjait az alábbi összetételeben:

Pénzügyi, tervezési és költségvetési bizottság:
1. Ing. Boócz Mária – elnök
2. Belák Ádám
3. Ing. Tóth Tibor 
4. Ing. Slabák Jozef, CSc.
5. Ing. Fekete László
6. Kovács Dezső 
7. Ing. Révész József 

Építési, környezetvédelmi, területfejlesztési és közlekedési bi-
zottság

1. Ing. Bréda László – elnök
2. Kormoš László 
3. Magyar Bertalan 
4. Ing. Oravetz Ferenc 
5. Elzer Roland
6. Ing. Karakán Gábor 
7. Ing. Proszonits László 

Kulturális, művelődési és sport bizottság
1. Farkas Attila – elnök
2. Dávid Mihály
3. Himmler György 
4. PaedDr. Slabáková Kornélia

5. Ing. Machajová Magdaléna 
6. Nagy Márta 
7. Vank Ernő 

Szociális, egészségügyi és lakásbizottság
1. Dávid Tünde – elnök
2. Ing. Szép Rudolf 
3. Diósi Gábor 
4. MUDr. Fodor Ferdinánd 
5. Klacsán Erika
6. Mišovič Alexander 
7. Žákovičová Katarína

Vállalkozói, idegenforgalmi, vagyonkezelési és regionális po-
litikai bizottság 

1. Csepregi Zoltán – elnök
2. Kuklis Dénes
3. Ing. Szép Rudolf
4. Ing. Mokos Ondrej
5. Csonka Attila 
6. Ing. Németh János 
7. Palkovics István 

Mandátumvizsgáló bizottság
1. PaedDr. Slabáková Kornélia – elnök
2. Magyar Bertalan
3. Belák Ádám

– Belák Ádám, képviselőt és az alpolgármestert jelölte ki a há-
zassági szertatások elvégzésre, továbbá a következőképpen ha-
tározta meg az esketési napokat:

– illetékmentesen: szombat és csütörtök 14,00- 17,00
– illetékfizetéssel: további munkanapokon
– jóváhagyta a polgármester fizetését a 110/06 sz. határozat ál-

tal meghatározott módon.
Az alpolgármesteri, illetve a Vadas Kft. igazgatói posztjának be-

töltéséről a képviselők nem tanácskoztak, mert ezeket a ponto-
kat a polgármester levette a napirendről. 

Mestského zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí,
dňa 4. januára 2007:

Párkány város képviselőtestülete 2007. január 4-i rendkívüli
ülésén:

– jóváhagyta Ing. Hogenbuch Endre kinevezését a Vadaš Kft.
ügyvezető igazgatójává.

Az önkormányzat hírei
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Mestského zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasad-
nutí, dňa 19. decembra 2006:

– zobralo na vedomie správu o výsledkoch volieb na voleb-
né obdobie 2006-2010, prednesenú predsedníčkou mestskej vo-
lebnej komisie, Ing. Magdalénou Romadovou. 

– konštatovalo, že novozvolený primátor mesta, Mgr. Ján Ora-
vec a zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub.

– zobralo na vedomie správu mandátovej komisie o overení
platnosti a výsledkov volieb do orgánov samosprávy. 

– zriadilo mestskú radu, za členov ktorej zvolilo nasledovných
poslancov: 

1. Ing. Mária Boócz SMK
2. Zoltán Csepregi SMK
3. Mihály Dávid SMK
4. Attila Farkas SMK
5. zástupca primátora

– zriadilo šesť komisií mestského zastupiteľstva a zvolilo pred-
sedov a členov komisií nasledovne:

Komisia financií, plánovania a rozpočtu 
1. Ing. Mária Boócz – predseda
2. Ádám Belák
3. Ing. Tibor Tóth 
4. Ing. Jozef Slabák, CSc.
5. Ing.László Fekete 
6. Dezső Kovács
7. Ing. Jozef Révész

Komisia výstavby, životného prostredia, územného pláno-
vania a dopravy 

1. Ing. Ladislav Bréda – predseda
2. Ladislav Kormoš
3. Bartolomej Magyar
4. Ing. František Oravetz 
5. Roland Elzer
6. Ing. Gabriel Karakán 
7. Ing. Ladislav Proszonits 

Komisia kultúry, vzdelávania a športu
1. Attila Farkas – predseda
2. Mihály Dávid
3. Juraj Himmler

4. PaedDr. Kornélia Slabáková 
5. Ing. Magdaléna Machajová 
6. Márta Nagy
7. Ernest Vank

Komisia sociálna, zdravotnícka a bývania
1. Tünde Dávidová – predseda
2. Ing. Rudolf Szép 
3. Gábor Diósi
4. MUDr. Ferdinand Fodor 
5. Erika Klacsánová
6. Alexander Mišovič
7. Katarína Žákovičová

Komisia podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu, správy
mestského majetku a regionálnej politiky

1. Zoltán Csepregi – predseda
2. Dionýz Kuklis
3. Ing. Rudolf Szép 
4. Ing. Ondrej Mokos
5. Attila Csonka
6. Ing. Ján Németh 
7. Štefan Palkovics

Komisia mandátová
1. PaedDr. Kornélia Slabáková – predseda
2. Bartolomej Magyar 
3. Ádám Belák

– určilo za sobášiacich nasledovných poslancov: Ádám Belák,
zástupca primátora, ďalej sobášne dni mesta: 

– bez poplatku: sobota a štvrtok od 14.00 – 17.00 hod.
– za poplatok: ostatné pracovné dni v týždni 

– schválilo mesačný plat primátorovi mesta stanovený uzne-
sením MZ č. 110/06. 

O poste zástupcu primátora, resp. riaditeľa Vadaš, s.r.o. po-
slanci nerokovali, nakoľko primátor tieto body stiahol z roko-
vania.

Mestského zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnu-
tí, dňa 4. januára 2007:

– schválilo za konateľa – riaditeľa Vadaš, s.r.o., Ing. Endre Ho-
genbucha.

Správy mestského zastupiteľstva

Štúrovo prehralo aj druhostupňový súdny spor proti no-
vozámockej firme Prospect – pôvodnému dodávateľovi pe-
šej zóny. Ako je známe, firma požadovala súdnou cestou od
mesta protihodnotu prác odvedených na začiatku realizá-
cie stavby. Mesto sa darmo odvolalo proti rozhodnutiu pr-
vostupňového súdu, podľa rozhodnutia Štúrovo musí zapla-
tiť firme 1,7 milióna korún. V odpovedi na jednu poslanec-
kú interpeláciu na poslednom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva, dňa 23. januára primátor informoval, že mesto
sumu už aj zaplatilo, to však nie je známe, že koľko budú
činiť trovy súdneho konania, lebo podľa slov primátora roz-
hodnutie súdu ešte nebolo mestu doručené. V odpovedi na

druhú časť interpelácie primátor povedal, že mesto – napriek
pôvodným predsavzatiam – nebude iniciovať ďalší spor pro-
ti firme Prospect vo veci odškodnenia mesta. Ako je známe,
verejnú súťaž vypísanú na realizáciu pešej zóny vyhrala spo-
mínaná novozámocká firma svojou 42 miliónovou cenovou
ponukou, po uzavretí dohody však chcela túto sumu navý-
šiť. Spor, ktorý vznikol v tejto veci sa skončil vypovedaním
zmluvy. Vedenie mesta potom poverilo dodávateľskými prá-
cami firmu, ktorá bola vyhodnotená na druhom mieste ve-
rejnej súťaže, a ktorá realizovala práce na pešej zóne za 46
miliónov. 

-h-

Mesto prehralo súdny spor 
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Az önkormányzat hírei
Párkány város képviselőtestülete 2007. január 23-i rendes ülé-

sén:
– alpolgármesterré választotta Ing. Szép Rudolfot.
– jóváhagyta az oktatási és óvodai intézmények eredeti szétírás

szerinti költségvetését, továbbá a kulturális intézmények, a mű-
szaki szolgáltató vállalat és a lakáskezelő vállalat, valamint a vá-
ros 2007–2008–2009. évi költségvetését.

– besorolta a város beruházási tervei közé az alábbiakat: 1. bér-
lakások építése, 2. nyugdíjas panzió építése, 3. buszmegálló ki-
építése a vasútállomásnál, 4. a Bartók utca felújítása, 5. a Szö-
vetkezeti sor felújítása, 6. kutyamenhely létesítése.

– jóváhagyta az alábbi beruházások megvalósítását 2007 fo-
lyamán az következő ütemezésben:

1. a Petőfi utca régi szakaszának felújítása – a nyári turisztikai
idényig

2. a Rákóczi utca felújítása – a Simon-Júda napi vásárig
3. a Comenius utca közvilágításának felújítása
4. a Štefánik utca parkolójának kibővítése – a Rákóczi utca fel-

újítása során
– jóváhagyta a város költségvetésének tételes szétírását, amely

185,767 millió koronával számol úgy a bevételi, mind a kiadá-
si oldalon.

– jóváhagyta a Juhcelpap Sportegyesület vagyonának megvá-
sárlását és nyolcmillió korona hitel felvételét erre a célra.

– 2007. február 1-i hatállyal létrehozta a „Városi Sportszer-
vezetet“ és jóváhagyta annak alapítólevelét. Egyúttal kinevezte
a sportszervezet megbízott igazgatóját Bohumil Toběrný szemé-
lyében, és jóváhagyta az egyesület szervezeti felépítését, amely a
következő tisztségekkel számol: igazgató, közgazdász, a sporttelep
gondnoka. Továbbá jóváhagyta a szervezet 2007. évi költségve-

tését, amely szerint annak kiadásai mintegy négymillió koronát
tesznek majd ki, míg a várható bevételek mintegy  kétmillió ko-
ronát. Továbbá jóváhagyta a sportlétesítmények kezelésének át-
ruházását az új sportszervezetre.

– jóváhagyta a Teraszok II. lakótelepi megüresedett iskola to-
vábbi kihasználására tett javaslatot. Eszerint az épületbe a művészeti
alapiskola, a szabadidőközpont és a könyvtár költözne be. 

– elnapolta az Ady Endre Alapiskola igazgatónőjének a Tera-
szok II. lakótelepi  iskola kezelésének a városra történő átruhá-
zására benyújtott kérelmét. Az igazgató asszony az iskola számára
feleslegessé vált épület átruházását a magas fenntartási költségek
miatt kérte, amelyek jelenleg is az iskola költségvetését terhelik.

– jóváhagyta az Enerbyt Kft. alapítólevelét. Ez által  2007. má-
jus 1-i hatállyal a lakáskezelő vállalat gazdasági társasággá alakul
át. A társaság első ügyvezetője Folk Róbert lesz.

– jóváhagyta a 2007. első félévi ellenőrzési tervet, amelyet ki-
egészített a város 2002 óta folytatott peres ügyeinek ellenőrzé-
sével.   

– jóváhagyta egy Szent Imre téri 180,57 m2 alapterületű ingatlan
besorolását a bérbeadandó ingatlanok jegyzékére. Az ingatlan ki-
kiáltási ára: 1745,90,-Sk/m2/év.

– jóváhagyta a Sport utcai 641 m2 alapterületű ingatlan (az egy-
kori bölcsőde) besorolását a bérbeadandó ingatlanok jegyzéké-
re. Az ingatlan kikiáltási ára: 135.650,- Sk/év. A bérleti idő: 1 év.
A bérlet hasznosítása: raktárhelyiség. 

– Háromtagú különbizottságot hozott létre a közérdek védel-
mét szabályozó alkotmánytörvény értelmében. A bizottság tag-
jai: Belák Ádám (MKP), Ing. Ondrej Mokos (SMER–SD) és Ing.
Jozef Slabák (független).

Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom zasadnutí, dňa 

23. januára 2007:
– zvolilo za zástupcu primátora mesta Ing. Rudolfa Szépa.
– schválilo podrobný rozpis rozpočtu školských zariadení a ma-

terských škôl podľa pôvodného rozpisu, ďalej schválilo podrobný
rozpis rozpočtu kultúrnych ustanovizní, Technických služieb a By-
tového podniku, a taktiež mesta Štúrovo na roky 2007–2008–2009.

– zaradilo do zoznamu investičných akcií mesta  nasledovné ak-
cie: 1. výstavba nájomných bytov, 

2. výstavba penziónu dôchodcov, 
3. výstavba autobusovej stanice na železničnej stanici, 
4. rekonštrukcia mestskej komunikácie na Bartókovej ul., 5. re-

konštrukcia MŠ Družstevný rad, 6. útulok pre psov.
– schválilo realizáciu  nasledovných investičných akcií na rok 2007

podľa harmonogramu nasledovne:
1. rekonštrukcia mestskej komunikácie Petőfiho, stará časť – do

letnej turistickej sezóny
2. rekonštrukcia mestskej komunikácie Rákócziho – do jarmoku

Šimona-Júdu
3. rekonštrukcia verejného osvetlenia na Komenského ulici
4. rozšírenie parkoviska na Štefánikovej ulici – počas opravy uli-

ce Rákócziho 
– schválilo podrobný rozpis rozpočtu mesta na rok 2007. Celko-

vý mestský rozpočet počíta  s príjmami i výdavkami vo výške 185,767
milióna korún. 

– schválilo odkúpenie majetku TJ Juhcelpap Štúrovo a prijatie  úve-
ru vo výške 8 milióna korún na tento účel.

– zriadilo príspevkovú organizáciu mesta s názvom : „Mestská špor-
tová organizácia“ s účinnosťou od 1. februára 2007, a schválilo zria-
ďovaciu listinu organizácie. Zároveň menovalo za  povereného ria-
diteľa organizácie Bohumila Toběrného, a schválilo organizačnú štruk-
túru organizácie, v ktorom budú zriadené nasledovné funkcie: ria-

diteľ, ekonóm a správca športového areálu. Zároveň schválilo roz-
počet organizácie na rok 2007, podľa ktorého bežné výdavky or-
ganizácie budú činiť približne 4 milióny korún, a predpokladané vý-
nosy okolo 2 miliónov korún. Ďalej schválilo prevod správy mest-
ského majetku nachádzajúceho sa v športovom areály do správy or-
ganizácie.

– schválilo návrh na účel využitia 16-triednej budovy základnej
školy na Terasách. Podľa materiálu do budovy by sa mali nasťaho-
vať Základná umelecká škola, Centrum voľného času a Mestská kniž-
nica.  

– odročilo prejednanie žiadosti riaditeľky ZŠ Endre Adyho o pre-
vode správy budovy 16-triednej ZŠ – Terasy II. na mesto. Riaditeľ-
ka žiadala prevod správy pre školu prebytočného objektu vzhľadom
na vysoké prevádzkové náklady, ktoré aj teraz zaťažujú rozpočet ško-
ly.  

– schválilo zakladateľskú listinu spoločnosti Enerbyt, s.r.o. Tým
sa bytový podnik ku dňu 1.5.2007 pretransformuje na obchodnú
spoločnosť. Prvým konateľom spoločnosti je Ing. Róbert Folk.

– schválilo plán kontrolnej činnosti  mesta na I. polrok 2007 s
tým, že do plánu ešte zaradilo prehľad súdnych sporov mesta od r.
2002. 

– schválilo zaradenie nebytových priestorov o výmere 180,57 m2

na Námestí Sv. Imricha, do zoznamu majetku určeného na prená-
jom formou dražby s výkričnou cenou 1745,90,-Sk/m2/rok.

– schválilo zaradenie nebytových priestorov o výmere 641 m2, na
Športovej ulici (bývalé detské jasle), do zoznamu majetku určené-
ho na prenájom formou dražby s výkričnou cenou 135.650,- Sk/rok.

Doba nájmu: 1 kalendárny rok. Účel nájmu: skladové priestory.
– zriadilo trojčlennú osobitnú komisiu v zmysle ústavného záko-

na o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funk-
cionárov v nasledovnom zložení: Ádám Belák (SMK), Ing. Ondrej
Mokos (SMER–SD), Ing. Jozef Slabák. (nezávislý).
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Párkány pert vesztett a sétálóutca eredeti kivitelezőjével, az ér-
sekújvári Prospect céggel szemben másodfokon is. Mint ismere-
tes, a cég a beruházás kivitelezésének kezdetén elvégzett munkák
értékét követelte peres úton a várostól. A város hiába fellebbe-
zett az első fokú ítélet ellen, amely szintén elmarasztaló volt: a
döntés értelmében Párkánynak 1,7 millió koronát kell fizetnie az
érsekújvári cégnek. Egy képviselői interpellációra válaszolva, a
párkányi testület január 23-i ülésén a polgármester elmondta, hogy
a város a pénzt már ki is fizette, azt azonban nem tudni, hogy
mennyi lesz a perköltség, mert Ján Oravec polgármester elmon-
dása szerint a város a bírósági végzést még nem kapta meg. Az

interpelláció másik részére adott válaszában a polgármester el-
mondta, hogy a város – a korábbi megfontolásokkal ellentétben
– nem fog kártérítési ellenpert indítani a cég ellen. 

Mint ismeretes a kivitelezésre kiírt pályázatot annak idején az
érsekújvári cég nyerte meg 42 milliós árajánlatával, a szerződéskötés
után azonban szerette volna megemelni a fentiekben említett össze-
get. Az ennek kapcsán kialakult vita nyomán szerződésbontásra
került sor. A városvezetés ezután a beruházás kivitelezésével a pá-
lyázaton másodikként kiértékelt céget bízta meg, amely mintegy
46 millióért építette meg a sétálóutcát. 

-h-

A város pert vesztett a sétálóutca ügyében

Január 25-én tartotta tisztújító közgyűlését az MKP helyi szer-
vezete, amelyen értékelték az elmúlt időszakot és új elnökséget
választottak.

Fekete László, leköszönő elnök a szervezet elnöki posztját csak
átmeneti időre, a Gyetven Miklós lemondása nyomán szeptem-
berben összehívott tisztújító közgyűléstől jelen időpontig vállalta.
Fekete László szerint a kampányban amit lehetett megtette az MKP.
Az urnákhoz járuló párkányiak zöme azonban az MKP-s domi-
nanciájú testület mellett a független Ján Oravecet tette meg „el-
lenpólusnak”. Ha azonban a polgármester ott folytatja, ahol az
elmúlt választási ciklusban, akkor konfrontációkkal fűszerezett
négy év elé nézünk. Nem marad más hátra, mint mindent elkö-
vetni a párt programjának megvalósítása érdekében.

Szigeti László az országos, megyei és járási ügyekről tartott be-
számolót és köszönetet mondott mindazoknak, akik voksukkal
vagy anyagilag támogatták kampányát. Az önkormányzati mun-
káról Himmler György korábbi, illetve Csepregi Zoltán jelenlegi
frakcióvezető számolt be. 

A közgyűlés Belák Ádámot választotta meg az MKP helyi szer-
vezete elnökévé. Az elnökség további tagjai a következők lettek:
Szigeti László, Boócz Mária, Fekete László, Csepregi Zoltán, Far-
kas Attila, Dávid Mihály, Karakán Gábor és Nagy Imre. A je-
löltlistáról nem jutott be az elnökségbe Oravetz Ferenc, Szép Ru-
dolf és Kuklis Dénes. Az előző elnökségi tagok közül Himmler
György visszalépett a jelöltségtől. A közgyűlés jelölteket válasz-
tott a párt felsőbb szerveibe, továbbá megszavazta Popély Gyu-
la, ismert Párkányban élő történész tagfelvételi kérelmét.

-v-

25. januára sa konalo valné zhromaždenie miestnej organi-
zácie SMK, na ktorom hodnotili predchádzajúce obdobie a zvo-
lili nové predsedníctvo. 

László Fekete, odstupujúci predseda túto funkciu zastával len
na prechodné obdobie, od septembra minulého roku, keď Mi-
kuláš Gyetven abdikoval. Podľa neho SMK počas kampane uro-
bila všetko, čo len mohla, no väčšina voličov popri dominan-
cii SMK v zastupiteľstve uprednostnila nezávislého Jána Orav-
ca, ako „protipól“.  Keď primátor bude pokračovať v takom du-
chu, ako v predchádzajúcom volebnom cykle, potom máme pred
sebou ďalšie konfliktov plné štyri roky. Nezostáva nám nič iné,
ako urobiť všetko, v záujme realizácie programu strany. 

László Szigeti informoval o celoštátnych, krajských a okres-
ných záležitostiach, a poďakoval sa všetkým, ktorí podporili jeho
kampaň svojimi hlasmi alebo finančne. O práci samosprávy re-
ferovali Juraj Himmler a Zoltán Csepregi, predchádzajúci, resp.
súčasný vedúci frakcie SMK.

Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu miestnej organizá-
cie Ádáma Beláka. Za ďalších členov predsedníctva boli zvole-
ní: László Szigeti, Mária Boócz, László Fekete, Zoltán Csepre-
gi, Attila Farkas, Mihály Dávid, Gabriel Karakán a Imre
Nagy. Z kandidátky sa do predsedníctva nedostali: František
Oravetz, Rudolf Szép a Dionýz Kuklis. Z členov predchádza-
júceho predsedníctva od kandidatúry odstúpil Juraj Himmler.
Valné zhromaždenie zvolilo kandidátov do vyšších orgánov stra-
ny a schválilo za člena ZO Gyula Popélya, známeho historika
žijúceho v Štúrove. 

-v-

Tisztújítás az MKP-ben Valné zhromaždenie SMK

Otvorený list primátorovi Nyílt levél a polgármesterhez
Róbert Hatala, otec pred rokom v dopravnej nehode usmrtenej

17-ročnej Ivety Hatalovej sa obrátil na novozvoleného primáto-
ra Jána Oravca otvoreným listom, ktorý doručil aj hlavnej kon-
trolórke mesta, klubu poslancov SMK a našim novinám. V liste
otec dievčaťa vyslovuje presvedčenie rodičov, že ich dcéra sa sta-
la obeťou rýchlej jazdy mestského policajta, ktorý riadil havaro-
vané vozidlo počas nehody, a ktorý údajne už mal ústny zákaz
riadiť motorové vozidlo, kvôli nepovolenej rýchlosti a spôsobu jaz-
dy so služobným vozidlom. Pritom ako taxikár pracoval načier-
no. „Uvádzané skutočnosti by sa ľahko dali pri dobrej vôli ove-
riť.” – píše R. Hatala. Autor listu stavia otázku primátorovi, čo
by spravil on, keby sa to stalo jemu, keby totiž takto stratil svo-
je dieťa on. Apelujúc na morálnu stránku kauzy rodičia si mys-
lia, že obyvateľov Štúrova by nemal ochraňovať človek, ktorý je
zodpovedný za stratu života ich dcéry. „My zatiaľ hľadáme ces-
tu spravodlivosti, pochopenia a porozumenia za prebdené a pre-
plakané noci...” – píše R. Hatala v dramatickom liste. 

Primátor Ján Oravec, odpovedajúc na poslaneckú interpeláciu
v tejto veci opätovne vyhlásil: „Zatiaľ nemáme právny dôvod, aby
sme prepustili dotyčného policajta.”

-v-

Hatala Róbert, az egy éve autóbalesetben életét vesztett 17 éves
Hatala Ivett édesapja nyílt levélben fordult Ján Oravec újraválasztott
polgármesterhez, amelyet eljuttatott a városi főellenőrhöz, az MKP
képviselői klubjához és lapunkhoz is. A levélben a leány édesapja
a szülők abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy lányuk egy vá-
rosi rendőr gyorshajtásának áldozata lett, akit már előtte állítólag
szóban szolgálatilag eltiltottak a gépkocsivezetéstől gyorshajtás és
nem megfelelő gépkocsivezetés miatt. Amellett mint taxisofőr fe-
ketén dolgozott. „Az említetteknek könnyen utána lehetne járni
egy kis jóakarattal.” – írja Hatala Róbert. A levél szerzője a pol-
gármesternek szegezi a kérdést, hogy mit tenne ő, ha vele történ-
ne meg az eset, vagyis, ha ő vesztené el ily módon a gyermekét?
Az eset erkölcsi oldalára rámutva a szülők úgy gondolják, hogy Pár-
kány lakóit nem lenne joga olyan embernek védelmeznie, aki fe-
lelős a leányuk haláláért. „Mi egyelőre keressük az igazságosság,
a megértés és a méltányosság útját az átvirasztott és átsírt éjszakák
okán...” – írja a szerző drámai hangvételű levelében.

Ján Oravec polgármester az esettel kapcsolatos képviselői in-
terpellációra válaszolva ismét kijelentette: „Egyelőre nincs jogi okunk
arra, hogy az esetben érintett városi rendőrt elbocsássuk.”

-v-



66 jjaannuuáárr  22000077ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

A tavalyi siker után az idén is úgy döntött a köbölkúti óvoda
pedagógusgárdája a gyerekekkel és a szülőkkel karöltve, hogy is-
mét megrendezik a karácsonyi kiállítást és vásárt. Ottjártamkor
a gyerekek boldogan mutogatták az általuk készített tárgyakat,
vagy a szüleik, netán nagyszüleik készítményeit. Ötletekből
nem volt hiány – volt ott díszes mézeskalács házikó, melybe nem
csoda, ha becsábult Jancsi és Juliska, kerámia, kézzel festett sze-
rencsemalac bögrék, hímzések, gipszből készült díszek, mikulá-
sok, a gyerekek által kreált kagylórámás faliképek és sok egyéb.
Valent Zsuzsanna igazgató elmondta, hogy az idén kissé megkésve
nyitott a kiállítás, mivel a község sok rendezvényét csak így si-
került összehangolni. Ebből kifolyólag a bevétel is szerényebb lett,
mivel sokan már megvették a fa alá valót. Ennek ellenére elége-
dettek, mert az alkotások során a gyerekek ízlése, kézügyessége

fejlődött és sok szülőt sikerült ily módon bekapcsolni az óvoda
életébe. A befolyt pénzből újabb érdekes, hasznos, logikát fejlesztő
játék vásárlására nyílik lehetőség. Mikor Valéria óvónéni meg-
gyújtotta az adventi koszorú gyertyáit minden gyermek – járjon
bár szlovák vagy magyar osztályba – fújta úgy a magyar, mint a
szlovák karácsonyi versikéket és énekeket. Miközben a tanító né-
nik által kínált mézeskalácsot majszolták eldicsekedtek, hogy ők
már kaptak ajándékot, hiszen az idén is nagy putonnyal látoga-
tott el a Mikulás az óvodába. Tavaly lovaskocsin jött, sajnos az
idén csak gyalogosan cipekedett. Dóri tanító néni még hozzátette,
hogy az adventi időben a templomba is ellátogatnak, hiszen ilyen-
kor az óvodásokért, nevelőikért és a szülőkért ajánlja fel Szabó
Miklós helyi lelkiatya a szentmisét. 

–bok- 

November elejétől április végéig Marcel Baaijens, újzélandi művész
tölti be a Hídőr tisztét. Ezúton közöljük bemutatkozó írását. 

Hollandiában születtem, de 19 évvel ezelőtt Új Zélandra emigrál-
tam. Már majdnem 50 éves vagyok, így egy kis szünetet tartok a rend-
szeres élettől és kötelezettségektől, hogy foglalkozhassak a művészi el-
képzeléseim megvalósításával. Az elmúlt nyolc évben hivatásos mű-
vészként dolgoztam az USA-ban Új Zélandon. A pálya, amit válasz-
tottam, nem egy stúdióban dolgozó művészé, aki a saját karrierjére össz-
pontosít, hanem egy olyané, aki a közösségnek dolgozik, fejlesztve a
kapcsolatokat és céljának a művészetnek a közösségben való alkalmazását
tekinti. Az elmúlt öt évben az Art Compass vezető művészeként dol-
goztam. Ez egy jótékonysági szervezet, amit én hoztam létre azon mű-
vészi tehetségek támogatására, akik intellektuálisan sérültek. Egy mű
elkészítésének folyamata ugyanolyan fontos, mint a folyamat eredménye.
Az eljárást, amit a munkámban alkalmaztam, olyan nem művészeti tu-
dományágak befolyásoltak, mint amelyekkel egész életemben talál-
koztam, például az építészet, az üzlet és a holisztikus gyógyítás. A híd-
őrség lehetőséget nyújt saját művészeti gyakorlatom fejlesztésére, ami-
re nem igazán nyílt alkalmam az elmúlt években. Én a videót, a hang-
zást és a fényképezést résesítem előnyben, mint kifejező eszközöket.
Az itt tartózkodásom alatt szeretném fejleszteni filmkészítői és szer-
kesztői adottságaimat és gyakorlatomat. Különböző video doku-
mentumokon dolgozom, ezek közül kettő Párkánnyal kapcsolatos. 

Szlovákiában élni egy nagyon érdekes élmény. Nagyon különbözik
az új zélandi élettől. Az új zélandiakat általában nagyon barátságos em-
bereknek tartják. Mi köszönünk az idegeneknek az utcán. Az ország
zöld és télen a fák nem hullajtják el leveleiket. Új Zéland nem olyan
gazdag, mint sok nyugat-európai ország, de az életszínvonal nagyon
jó. Az északi féltekén tölteni a telet számomra egy zord élmény. Hi-
ányzik a nap és a kék ég, de főleg a fény. Most hagytam ott a telet Új
Zélandon, így ez már a második telem egymás után. Ebből egy is rossz,
de kettő az már igazi kihívás! A nyelvi akadályok szintén kihívást je-
lentenek, akárcsak a kulturális különbségek. Új Zélandon könnyen és
készségesen beszélgetünk az idegenekkel, ami úgy gondolom a szlo-
vákiaiak számára jelent kihívást. Én nem iszom alkoholt, ami úgy ta-
pasztalom, szintén szokatlan az itt élők többsége számára. Az itteni tár-
sasági élethez hozzátartozik a közös alkoholfogyasztás, ami nem jel-
lemző Új Zélandra. Tehát, ha találkozunk és én visszautasítom az al-
koholos italt, amire meghívott valaki, kérem, ne vegyék rossz néven!

Dolgoztam olyan intellektuálisan sérült emberekkel, akiknél a ver-
bális kommunikáció lehetetlen volt, így a művészet lett az a kifejező
eszköz, aminek segítségével kapcsolatot tudtunk teremteni. Remélem
a művészet segíti majd a kommunikációt itt Párkányban is. Itteni pro-
jektem keretében a helyi gyermekotthon növendékeivel vagyok napi
kapcsolatban és őket igyekszem „helyzetbe hozni”, kommunikáció-
ra bírni a művészet eszközein keresztül, leküzdeni a köztük és a kül-
világ közt feszülő akadályokat. Közös munkánk folyamatát és ered-

ményeit az érdeklődőknek is be fogjuk mutatni. Ezúton is köszönöm
az intézmény vezetőjének és munkatársainak a projekt megvalósítá-
sában nyújtott segítséget.

A videokészítés egy lassú és nem túl dramatikus folyamat, amíg el
nem készül a mű, és be nem mutatják a képernyőn. Ezért készítettem
sok állóképet is, amiket a blogomon lehet megtekinteni. Ezeket a híd-
őrházban is bárki megnézheti, szívesen látok mindenkit. Az angolon
kívül beszélek németül is, ami talán segít, de ha nem is beszélünk kö-
zös nyelvet, a munkáimat akkor is megtekinthetik. Láthatnak bevá-
sárlás közben, vagy a fedett uszodában, amit nagyon élvezek. Csak bát-
ran köszönjenek rám! 

Személyes naplóm: http://marcel-baaijens.blogspot.com
Zarándoklati naplóm: http://marcel-camino.blogspot.com
Hídőrblog: http://bridgeguard7.blogspot.com
Új Zélandon végzett munkámról:

http://beyond.resonable.doubt.blogspot.com és
http://pool.of.angels.blogspot.com

Február 9-én 17,00 órakor beszélgetésre várom az érdeklődőket
a Hídőr-házba (Vámház köz 2), amelynek keretében video
allóképeimet szeretném bemutatni és minél több emberrel találkozni.
Másnap, szombaton is egész nap fogadom az érdeklődőket. Mindenkit
szeretettel várok!

Marcel Baaijens (036/7522017)

Karácsonyi kiállítás és vásár a köbölkúti óvodában

A hetedik hídőr
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Od začiatku novembra do konca apríla zastáva funkciu „Strážcu
mosta” Marcel Baaijens, z Nového Zélandu. Týmto jeho článkom ho
predstavujeme verejnosti. 

Narodil som sa v Holandsku, ale pred 19-imi rokmi som emigro-
val na Nový Zéland. Budem mať 50 rokov a rozhodol som sa vziať
si trochu voľna v živote a záväzkoch, a venovať sa vlastnému výtvar-
nému umeniu. Posledných osem rokov som pracoval ako profesionál-
ny umelecký pracovník v USA a na Novom Zélande. Cesta, ktorú som
si vybral nie je cestou ateliérového umelca zameraného na svoju in-
dividuálnu kariéru, ale človeka, ktorý chce slúžiť komunite, rozvíjať
kontakty a za svoj cieľ pokladá uplatnenie umenia v medziľudských
vzťahoch. Počas uplynulých piatich rokov som pracoval ako hlavný
umelec v Art Compass – láskavá viera, ktorú som založil na pestova-
nie umeleckého talentu umelcov, ktorí sú intelektuálne hendikepo-
vaní. Proces umeleckej tvorby je aspoň tak dôležitý, ako samotný vý-
sledok procesu. Metódu, ktorú som uplatnil vo svojej práci ovplyv-
nili mnohé mimoumelecké disciplíny, ktorými sa zaoberám celý ži-
vot, ako sú napríklad architektúra, reklama a holistické liečenie. Post
strážcu mosta mi ponúka možnosť pracovať na rozvíjaní mojej vlast-
nej umeleckej dráhy, pre ktorú som mal len málo času počas minu-
lých rokov. Moje preferované média sú video, zvuk, fotografia. Mám
v úmysle zužitkovať moje tunajšie pôsobenie na ďalšie zdokonalenie
mojich zručností, ktoré sa týkajú filmovej tvorby a redigovania. Pra-
cujem na rôznych dokumentárnych filmoch, z ktorých dva sa týka-
jú Štúrova. 

Pobyt na Slovensku je zaujímavý zážitok, to je to najmenej čo mô-
žem povedať. Je to tak odlišné od života na Novom Zélande. Novo-
zélanďania sa často označujú ako žoviálni, priateľskí ľudia. My sa zdra-
víme cudzím ľuďom na ulici. Krajina je zelená a ani v zime na stro-
moch neopadávajú listy. Nie je to bohatá krajina ako mnohé zápa-
doeurópske, ale životná úroveň je veľmi dobrá. 

Stráviť čas v zime na severnej pologuli je pre mňa pochmúrny zá-
žitok. Chýba mi slnko a modrá obloha, a najmä svetlo. Z Nového Zé-
landu som odchádzal v zime, takže toto je moja druhá zima za sebou.
Aj jedna je dosť zlá, druhá je už skutočná výzva. Jazyková bariéra je

tiež výzva, ako aj kultúrne rozdiely spoločenského protokolu. Na No-
vom Zélande sa ľahko a ochotne rozprávame s cudzincami, čo je zas
určitá výzva pre tunajších ľudí. Ja nepijem alkohol, čo je pre väčšinu
tunajších obyvateľov veľmi nezvyčajné. Váš spoločenský život je veľ-
mi závislý na spoločnom posedení pri alkohole, čo sa na Novom Zé-
lande nerobí. Ak sa stretneme a ja odmietnem ponuku na alkoholic-
ký nápoj, prosím neberte to ako urážku.

Pracoval som s ľuďmi, ktorí boli intelektuálne postihnutí, a s kto-
rými nebola možná verbálna komunikácia. Umenie sa stalo médiom,
cez ktoré sme komunikovali a dúfam, že umenie bude slúžiť ako ná-
stroj komunikácie/spojenia aj v Štúrove.

V rámci môjho tunajšieho projektu som v dennom kontakte s mla-
dými ľuďmi z Detského domova, a snažím sa ich podnietiť ku komu-
nikácii prostriedkami umenia, odbúrať prekážky existujúce medzi nimi
a ostatným svetom. Proces a výsledky mienime časom aj prezentovať
pre záujemcov. Aj touto cestou ďakujem vedúcemu a pracovníkom
domova za ústretovosť a spoluprácu pri realizovaní projektu.

Tvorba videa je pomalý proces a nie veľmi dramatický, kým sa prá-
ca nedokončí a nepremietne sa na plátne. Preto som urobil aj množ-
stvo statických video záberov, ktoré môžete vidieť na mojom blogu.
Tieto môže hocikto prehliadnuť aj v dome strážcu mostu, každého rád
privítam. Okrem angličtiny ovládam tiež nemčinu, čo nám môže po-
môcť, ale aj keď nenájdeme spoločný jazyk, ste vítaní, aby ste si poz-
reli moje práce. Môžete ma vidieť po meste nakupovať alebo v kry-
tej plavárni, kde sa mi veľmi páči. Len kľudne ma oslovte! 

Môj osobný blog: http://marcel-baaijens.blogspot.com
Môj pútnický blog: http://marcel-camino.blogspot.com
Blog strážcu mosta: http://bridgeguard7.blogspot.com
O mojej práci v Novom Zélande: http://beyond.resonable.doubt.blog-

spot.com és http://pool.of.angels.blogspot.com
9. februára o 17,00 hod. očakávam všetkých záujemcov v Dome

strážcu mosta (Pri colnici č.2) na stretnutie a prezentáciu mojich vi-
deo záberov. Na druhý deň, v sobotu celý deň prijímam záujemcov.
Všetkých srdečne očakávam.

Marcel Baaijens (036/7522017)

Siedmy strážca mosta

„Čo sú Vianoce? Je to vybočenie z cesty, pobláznenie uprostred zimy,
sú to prekvapenia a objatia... a naša vianočná párty!” týmito slovami
otvorili tradičný vianočný program 20. decembra 2006 žiaci Základ-
nej školy v Štúrove. 

Dve dvojice nádejných moderátorov v mikulášskom módnom šate uvád-
zali pestrú paletu básní, kolied, scénok, piesní a tancov. Rozžiarené det-
ské očká konkurovali svetielkam na vianočnom stromčeku, srdcia divá-
kov boli naplnené predvianočnou nehou a nikomu nevadilo, že vonku
nesneží... „Snežilo” predsa v sále kultúrneho domu a bol to pre všetkých
sneh o to vzácnejší, že ho namiesto Perinbabky vytvorili naše deti. Je ťaž-
ké vymenovať čísla programu, pretože tvorili jeden nádherný celok. Tak,
ako nie je možné posúdiť, čo vonia na medovníčkoch viac – klinčeky, med
alebo škorica, tak nie je možné vyzdvihnúť to či ono číslo. Ale predsa len
spomeňme, kto stál na vianočnom javisku tentoraz! Ako tradične, diev-
čatá z IX.C triedy spievali našu a jednu anglickú skladbu, ktorá celý prog-
ram naštartovala v pravej „Last Christmas” nálade. Spievali aj deti zo
školského speváckeho zboru, no až v závere programu. Divákom pripo-
menuli, že Vianoce – to sú aj prázdniny, na ktoré sa každý žiačik či žiak
teší. Nesmeli chýbať ani naši najmenší – chlapci a dievčatká z I. B trie-
dy svojím hudobno – tanečným číslom „Prišla Zima Meluzína” vyčari-
li úsmev na tvárach všetkých prítomných. Tanečné vystúpenie detí sú-
boru „Štúrovčatá” bolo tiež pravým vianočným prekvapením. Úvodný
valaškový tanec vystriedal dynamický čardáš a v závere ho doplnili pek-
né koledy detí z II. A triedy. Koledy a betlehemské hry tvorili jadro celej
druhej časti programu. Predstavili sa žiaci z II.C triedy a deti zo školské-
ho klubu. Štvrtáci zo IV.B rozihrali city všetkých prítomných v sále. Svo-

jím poetickým pásmom o šťastí vylúdili na tvárach divákov plachý ús-
mev a v nejednom oku sa zaligotala aj slza dojatia. V podobnom duchu
odznel aj „Rozhovor s bohom” v podaní detí z ŠKD. A keďže na párty
nesmie chýbať dobrá nálada, postarali sa o ňu dievčatá z tanečného krúž-
ku. Svoj temperamentný tanec doplnili „vianočným lookom” a takmer
roztancovali celú sálu. Celý program ukončili pekným vianočným žela-
ním naši štyria moderátori – žiaci V. A triedy – Laura, Kitti, Martin a Pe-
ter. Zapriali všetkým prítomným „ ... aby Vianoc čaro, v srdciach našich
po celý rok prvé husle hralo!” Na záver sa všetkým účinkujúcim poďa-
kovala riaditeľka školy PaedDr. Judita Viziová. Vyzdvihla prácu pedagó-
gov, ktorí svoj voľný čas venujú deťom. Poďakovala prítomným za účasť,
všetkým sponzorom a priaznivcom za celoročnú pomoc a priazeň a po-
priala všetkým príjemné sviatky a veľa úspechov v novom roku.

Anna Zemanová

„Vianočná párty” po našom
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Od decembra 2006 má štúrovská poliklinika nového nájomcu. Fir-
ma Ebas s.r.o. z Nového Mesta nad Váhom patriaca akciovej spo-
ločnosti Cityfarm Slovakia bude využívať priestory bývalého reha-
bilitačného oddelenia na vytvorenie lekárne a na iné ciele – dozve-
deli sme sa od Ondreja Czékusa, riaditeľa polikliniky. 

Hospodárne prevádzkovanie rehabilitačného oddelenia narážala na
problémy, vzhľadom na veľkosť úžitkovej plochy miestností, no po-
mocou nového nájomcu sa tento problém vyrieši. Na uspôsobenie ďal-
ších miestností firma Ebas poskytla poliklinike 150 000.- Sk. Vďaka
finančnému príspevku sa podarilo na poschodí nad lekárňou vybu-
dovať na podstatne menšej ploche podmienky pre fyzioterapiu, pa-
rafínové obklady, masáže a liečebné cvičenia. Novinkou je, že po pro-
cedúrach sa pacient môže osprchovať. 

Podľa Ondreja Czékusa na poliklinike nie sú vytvorené podmien-
ky pre hospodárne prevádzkovanie procedúr spojených s využitím ter-
málnej vody, preto o nich neuvažujú. Na rehabilitačnom oddelení den-
ne pracujú tri zdravotné sestry a jeden masér. Odborný lekár ordinu-
je raz za týždeň – vo štvrtok. Ondrej Czékus verí, že zriadením novej
lekárne služby budú kvalitnejšie a nová „súťažná situácia” bude mať
blahodárny vplyv aj na ceny liekov. Premiestnením rehabilitačného
oddelenia a s novým nájomcom vedenie polikliniky v budúcnosti môže
rátať v každom prípade lepším hospodárskym výsledkom. 

Cityfarm prevádzkuje na Slovensku štyridsať lekární – povedal nám

manažér firmy Martin Krčmár. Činnosť lekárne mienia zahájiť v dru-
hom štvrťroku 2007. Od ostatných lekární sa bude líšiť niektorými
bezplatnými službami, napr. meraním hladiny cukru a cholesterolu.
Zaužívaným systémom je u nich používanie karty pacienta, ktorá slú-
ži ako databáza pre pacienta a lekárnika, v ktorej sa evidujú lieky po-
skytnuté pacientom.

Oravetz František (Preklad: GP) 

Nový nájomca na poliklinike

2006. decemberétől új bérlője van a párkányi poliklinikának. A
vágújhelyi Cityfarm Slovákia részvénytársasághoz tartozó Ebas Kft.
a volt rehabilitáció helyiségeit egy gyógyszertár kialakítására és egyéb
célokra fogja hasznosítani. Erről tájékoztatott Czékus András, az in-
tézmény igazgatója.

A rehabilitációs részleg gazdaságos üzemeltetése az egyes helyiségek
aránylag nagy alapterülete miatt 2006 decemberéig akadályokba üt-
között, az új bérlő jelentkezésével azonban a problémát sikerült meg-
oldani. A részleg új helyiségeinek kialakításához a cég 150 000 koro-
nát juttatott a poliklinikának. E pénzösszegnek köszönhetően a jelen-
legi gyógyszertár feletti első emeleten jóval kisebb alapterületen alakították
ki a fizioterápia, a parafinos kezelés, masszírozás és gyógytorna alkal-
mazásához szükséges feltételeket. Újdonságnak számít, hogy a proce-
dúrák után a páciens lezuhanyozhat. Czékus András szerint a gyógy-
vagy termálvizes terápia alkalmazásához az intézetben nincsenek meg
az elfogadható gazdaságosság feltételei, ezért ettől eltekintettek. Na-

ponta három nővér és egy masszőr végzi a rehabilitációs teendőket, a
szakorvos pedig hetente egyszer – csütörtökön – rendel. Czékus And-
rás szerint az Ebas által tervezett új gyógyszertár életre hívásával re-
mélhetőleg javulni fog e szolgáltatások színvonala, és az új versenyhelyzet
a gyógyszerárakra is kedvezően hat majd. A rehabilitációs részleg át-
helyezésével és az említett új bérlővel a rendelőintézet vezetése a jövőben
mindenesetre jobb gazdasági eredményre számíthat. 

Martin Kačmár, a Cityfarm menedzsere elmondása szerint cégük Szlo-
vákiában összesen negyven gyógyszergyárat üzemeltet. Elképzelésük
szerint a párkányi patikájukat 2007 második negyedévében szeretnék
megnyitni. A gyógyszertár annyiban fog különbözni a város eddigi gyógy-
szertáraitól, hogy ügyfeleiknek ingyenes szolgáltatásokat is kínálnak,
például vércukor- vagy koleszterinszint mérést. Bevett gyakorlat náluk
a kártyahasználat, amely egyfajta adatbázisként szolgál a beteg és a gyógy-
szerész számára – nyilvántartja a beteg által vételezett gyógyszereket.

Oravetz Ferenc

Új bérlő a poliklinikán

A karácsony az ünnepeink között az egyetlen, amelyről valamennyien
valljuk: ez a szeretet, a békesség, a jóakarat ünnepe. Szeretetérzés in-
dít a nagy „vásári ütközetbe”, hogy hozzátartozóinkat, barátainkat meg-
lephessük. Egy külsőségeiben is csillogó estéért s a két ünnepnapért
tesszük mindezt. Szeretetből és szeretetért. A decemberi a Hársfa ut-
cai Magyar Tanítási Nyelvű Óvodában is ezen gondolatok jegyében
zajlott. A gyermekek és ovónénik lázasan készülődtek előbb a Miku-
lás-napi, majd a karácsonyi ünnepségre. Az igyekezet nem volt hiábavaló,
mert ebben az éven mindengyik ünnepünk nagyon szépre sikeredett.
A gyermekek énekkel és versekkel fogadták a Mikulást, aki nemcsak
ajándékot osztott a gyerekeknek, de jóságos lényéből sugárzó nyuga-
lom, szeretet és kedvesség áradt a gyermekekre. Varrott piros csiz-
mácskákban kapták az ajándékot gyermekeink, melyet Krakó Istvának
köszönhetünk. December közepén került sor az immár hagyományossá
vált karácsonyváró ünnepségre, amelyen a szülők és gyermekek kö-
zösen készültek a karácsonyra. Idén részt vettek az ünnepségen a kör-
nyező óvodák ovónői is, akik megtekintették, mit készítettek ovisaink
az előző évek folyamán. Gyermekeink nagy odaadással és teljes bele-
éléssel készítették a karácsonyi díszeket. Öröm volt nézni, ahogy az anyu-
kák és apukák is belefeledkeztek a különféle tevékenységekbe, ame-

lyekből bőven volt választék. A tanítónénik a szülőkre is gondoltak,
hisz gyermekeink a karácsonyi képeslapokat az ő segítségükkel készí-
tették. Végül elérkezett a várva várt „nagy” ünnep, az ovis karácsonyi
ünnepség. Az ovisok már nagyon türelmetlenül várták az ajándékokat.
Gyermekeink az óvónénik kíséretében karácsonyi dalocskákat énekelve
vonultak be az osztályba, melyben a karácsonyfa és a sok szép aján-
dék várta őket. Rövid kis műsor után a hatás nem maradt el: tágra nyílt
szemekkel és hatalmas örömmel állták körül a karácsonyfát. Izgatot-
tan bontogatták az ajándékokat és szinte egyszerre szerettek volna min-
dent kipróbálni. Aztán megkezdődött az önfeledt játék, szórakozás.

E meghitt ünnepség – melyen közel hetven gyermek örömében osz-
tozhattam – boldogsággal töltötte el szívemet és könnyet csalt a sze-
membe. Heteken át tolongunk, tülekedünk, idegeskedve járjuk végig
az üzleteket, majd a zsákmányt gondosan elrejtjük, hogy végül ezen a
szép napon „leleplezve átadjuk”. Tették ezt azok is, akik önzetlenül
hozzájárultak ahhoz, hogy a Hársfa utcai óvodában ilyen gazdag ka-
rácsony legyen, éspedig az F&T Kft. és Csenger Árpád. Jobb adni, mint
kapni. A sok csillogó szempárt látva ebben biztos vagyok. 

Glázer Éva

Ünnepre várva
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A Párkányi Gimnázium diákjai decemberben karácsonyi ünnepi
műsorral örvendeztették meg diáktársaikat. Bobor János igazgató
ünnepi beszéde után bemutatták tudásukat a legkisebbek és a leg-
nagyobbak egyaránt. Nagy Luca zongorán, Martin Janík pedig
gitáron remekelt, Anita Pásztorová, Hrasko Szimona, Veronika
Melichová és Barna Gergely verseket szavaltak. Daniel Machaj,
Lukáš Vaněk és František Husár gitárjaiból nem mindennapi dal-
lamok csendültek fel. Rákota Bianka előadásában palóc népme-
sét hallgathatott a népes diáksereg, a 2.B és az 1.D diákjai pedig
hagyományos karácsonyi köszöntőket adtak elő. 2006 nyarán
Sátoraljújhelyen a Magyar diákok és tanárok találkozóján debü-
tált a gimnázium hagyományőrző néptánccsoportja. Az ő elő-
adásukban egy karikázót nézhettünk meg. Silvia Trencsíková és

Szelecky Anikó harmonika, ill. hegedűjátéka sokakat elkápráz-
tatott, nemkülönben Dobai Szabolcs és Becse Orsolya négykezes
zongorajátéka. A 3.D-s lányok modern koreográfiával, a 4.C és
a 8.D keringővel, Bréda Denisz és Sasko Bianka latin táncokkal
teremtettek igazi forró hangulatot. A 6.D és 5.D énekes lányai
a Fehér karácsonyt énekelték, majd a műsort a Solid Gold tán-
cosai zárták. Végezetül Matus Péter, Szabó Máté és Bogdányi Ri-
chárd valódi koncerthangulatot teremttetek. A szereplők hatal-
mas tapsot kaptak, amiért sikerült mindenki szívébe igazi ünne-
pi hangulatot varázsolni. A folytatás sem maradt el, mert janu-
ár 16-án a szülők és a nyilvánosság számára újévi programmal mu-
tatkoztak be a gimnázisták.

A fénytől tündöklő karácsonyfa, a mézeskalács illata, az aján-
dékozás, a betlehemi jászol mind megannyi gyöngyszemei a bol-
dog gyermekkor élményeinek. Az adventi várakozás hangulatát igye-
keztünk megéreztetni a Párkányi Szent Imre Egyházi Óvodában
2006. december 16-án „ Karácsonyi várakozás” címen immár ha-
gyományosan megrendezett családi délelőttünkön. Kicsiket és na-
gyokat egyaránt elbűvölt az ezüsthajú Fanni angyal érkezése, kit
egyenesen Szent Péter küldött a mennyországból, hogy megtanít-
son bennünket örülni az apró dolgoknak és átérezni a várakozás,
készülődés izgalmát, Szent Karácsony közeledtét. Szeretetláncot al-
kotva, a Mennyből az angyalt énekelve jártuk körbe a hangulatos
termeket. Fanni angyal segítségünket kérte a fenyőerdő feldíszí-
tésében. Nagy örömünkre rendezvényünket megtisztelte jelenlé-
tével főtisztelendő Paskai László, ny. bíboros úr, Burián László es-
peres úr, továbbá Janovich István, a Sárisápi Keresztény Kulturá-
lis Egyesület elnöke és kedves felesége, valamint Pécsi L. Dániel jel-
képtervező, aki családjával érkezett. Ők is szorgalmasan kivették
részüket a karácsonyi előkészületekből. Személyükben óvodánk iga-
zi jó barátokra talált. A mézeskalács illata csakhamar bejárta a ter-
meket. Adrika néni és Ilike néni segítségével megtanultuk a mé-
zeskalácsot díszíteni, amitől még íncsiklandóbbá vált A dorogi Bús
Sándorné vezetésével csuhéból angyalkákat készítettünk. Nagy ke-
letje volt az eladásra kiállított csuhé betlehemeknek. Marika nénivel
adventi koszorúkat készítettünk, s itt aztán mindenki bizonyíthatta
a kreativitását.

A szülő-óvoda jó együttműködésének köszönhetően Erzsike néni,
mint volt szülő is részt vett a díszek készítésében. Az ő asztalánál
csodálatos csipkeangyalkákat varrhattunk és karácsonyi képesla-
pot készíthettünk szeretteinknek. A tanító nénik segítségével ka-
rácsonyi ajándéktáskát hajtogattunk, Mikulás-díszt és papíran-
gyalkákat ragasztottunk. Lehetőségünk volt még kukoricafüzért fűz-
ni pattogatott kukoricából, vagy kényelmesen a szőnyegre heve-
redve karácsonyi kifestőket színezni. Örömmel szemléltük a mo-
solygó arcokat s a vidáman dolgozó kezeket. Átérezhettük, hogy
együtt lenni és együtt tevékenykedni nagyon jó. Tudatosíthattuk,
hogy gyermekeink álma csak úgy válhat valóra, ha nem csak tár-
gyakat, hanem önmagunkat ajándékozzuk nekik a szeretet fája alá.
Örömmel tölt el bennünket, hogy az óvodánkban elkészített díszek
által mi is hozzájárulhattunk számos család otthonának szépítésé-
hez, s ott lehetünk ezáltal sokak Karácsonyánál.

A szülők izgatottan várták gyermekük szereplését. A gyermekek
karácsonyi ajándékként adták elő a Mikulást és a karácsonyt kö-
szöntő verseiket, dalocskáikat. Színészi képességeiket pedig a je-
lenetekben villantották fel, melyek közül a betlehemi jelenet volt
a legszívhezszólóbb. Azon igyekeztünk, hogy gyermekeink az óvo-
dai élményekből is gazdagodva felnőttként tisztán, szívükben a Jé-
zusi szeretet lángjával tudják majd megélni Karácsonyaikat. A Szent
Imre Egyházi Óvoda közössége nevében, boldog békés új eszten-
dőt, Isten áldását kívánjuk minden embernek. 

Vízi Katalin, óvodaigazgató

Žiaci štúrovského gymnázia pred vianocami potešili svojich spo-
lužiakov vianočným programom. Po slávnostnom príhovore ria-
diteľa Mgr. Jána Bobora vystúpili tí najlepší a dokázali, že sú sku-
točne talentovaní. Umenie hry na klavíry nám predviedla Lucia
Nagyová, kým Martin Janík nám spríjemnil chvíle hrou na gita-
re, Anita Pásztorová, Hraško Simona, Veronika Melichová a Bar-
na Gergely zarecitovali sviatočné básne. Do pekných melódií zo
strún gitary a huslí sme sa započúvali v podaní Daniela Macha-
ja, Lukáša Vaněka, Silvie Trenčíkovej a Františka Husáka. Publi-
kum si so záujmom vypočulo ľudovú rozprávku Bianky Rákoto-
vej, žiačky 2.C triedy. Svojim vystúpením do programu prispeli
aj naši najmenší a to žiaci 2.B a 1.D s tradičnými vianočnými vin-
šovačkami. Folklór, kroje a tance, ktoré sa zachovali na okolí náš-
ho regiónu nám predviedla ľudová umelecká skupina školy. Sil-
via Trenčíková a Szeleczky Anikó svojou šikovnosťou rozozvuča-
li struny huslí a vylúdili čarovné tóny harmoniky. Dobai Szabolcs
a Becse Orsolya dokázali, že aj dvaja sa „hravo” zmestia pri kla-
víry. Ani o tanec nebola núdza. Žiaci 3.D triedy moderným tan-
com, 4.C a 8.D valčíkom, Bréda Denis a Bianka Sasková latin-
ským tancom nás potešili. Nádhernú pieseň Biele Vianoce zaspi-
evali žiačky 5.D a 6.D triedy. Program spestrili tanečníci skupi-

ny Solid Gold a záverom programu predviedli majstrovský výkon
Matus Péter, Szabó Máté a Bogdányi Richárd, ktorý navodili ozaj-
stnú koncertovú atmosféru. Pokračovanie nenechalo na seba dlho
čakať a 16. januára tento program gymnazisti predviedli aj rodi-
čom a verejnosti.

Karácsonyi várakozás

Gymnazisti potešili vianočným programom

Gimikarácsony



1100 jjaannuuáárr  22000077ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

Öreg igazság – az élet olykor látszólag leküzdhetetlen próbák
elé állít.

20-éves szakmai gyakorlatom idején, a kovácspataki szociális
otthonban gyakorta voltam tanúja, ahogy nehéz élethelyzetbe ke-
rült emberek betegségektől sújtottan, emberi méltóságuk meg-
tartásáért, vagy csupán magáért a túlélésért harcoltak. 

Ebben a cikkben szeretném az olvasókkal megismertetni ott-
honunk egyik lakóját, aki nehéz sorsa és súlyosan károsodott egész-
ségi állapota ellenére bizonyított. Emberségből, türelemből, ki-
tartásból. 

Zlatica Ulehlová 1988 óta otthonunk lakója. Mikor hozzánk
került, betegsége már előrehaladott állapotban volt, noha ő még
nem volt 30 éves. Annak ellenére, hogy gyermekkorát különböző,
mentálisan sérült gyermekek és fiatalkorúak gondozására sza-
kosodott intézményekben töltötte, nem veszítette el életkedvét,
az új dolgok iránti érdeklődését és a tökéletesedés utáni vágyat.
Kezdetben a napi foglalkoztatáson való részvétel nehézséget oko-
zott számára, mivel egészségi állapota időnként rosszabbodott.
Számtalan foglalkoztatásból kimaradt, épp emiatt hatott megle-
petésként hirtelen előmenetele. Kedvét lelte a drótból és gyöngy-
ből álló apró dísztárgyak készítésében. Egy év leforgása alatt fel-
díszítette a csoportos foglalkozásra kijelölt helyiséget törékeny,
gyöngyből készült virágaival. Munkája iránt fokozatosan nőtt az
érdeklődés. Szép számban kérték – többnyire látogatók – hogy
számukra is készítsen virágokat. Munkáival részt vett a Nyitrán
megrendezett országos kiállításon, amelyet mentálisan sérült, bent-
lakásos intézményben illetve családi környezetben élő emberek

munkáiból állítottak össze. Zlatica nem okozott csalódást: a
dícséretre méltó II. díjat hozta el. Munkái a kiállítás látogatóinak
körében is nagy sikert arattak. Nemsokára saját ötlettel lepett meg
bennünket. Már nem elégedett meg a klasszikus mintákkal. Önál-
lóan tervezett mind színesebb és összetettebb mintákat – ezeket
barátnői is szívesen felhasználják. A mentálisan sérült gyermekek
és családjaik segítése céljából alakult polgári szervezet párkányi
csoportja Mikulás ünnepséget rendezett. A résztvevőknek Zlatica
is küldött saját készítésű ajándékot. Talán mondani sem kell – a
gyerekek és szüleik rendkívül megörültek figyelmességének. Saj-
nos egészségi állapotának rosszabbodása végett az ünnepségen nem
vehetett részt, viszont a szülők által készített csomag láttán mé-
lyen meghatódott. Megkért, hogy tolmácsoljam köszönetét,
amit ezúton megteszek: Köszönjük a helyi szervezet minden tag-
jának! Eljött a karácsony, és lakóink kellemes meglepetésnek ör-
vendhettek. A helembai női énekkar fellépése, valamint a
Sotkovszky Lajos énektanár vezetése alatt működő művészeti cso-
port műsora emelték az ünnep fényét, megszépítették karácsony
napjait. A kis ajándékcsomagok, amiket számukra készítettünk,
Zlatica munkáit is tartalmazták. Remélem, még sokáig szeretet-
tel emlékeztetik majd őket otthonunk lakóira. Remélem, Zlatka
példája segítséget, reményt és örömet ad azoknak, akik nehéz fel-
tételek között vívják mindennapjaik harcát. Nincsenek ugyanis
olyan nehézségek, amelyek közt az ember nem őrizhetné meg mél-
tóságát és reményét. Zlatkának pedig sikeres, hosszú életet és gyors
gyógyulást kívánunk.

Antalné Gulai Erika

Stará pravda: život nás niekedy postaví pred zdanlivo nepreko-
nateľné skúšky. Počas svojej dvadsaťročnej praxe v DSS Kováčov som
bola často svedkom toho, ako sa ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkej ži-
votnej situácii, postihnutí chorobami, bojovali o svoju ľudskú dôs-
tojnosť – alebo o holé prežitie. V tomto článku chcem predstaviť či-
tateľom jednu z obyvateliek nášho domova, ktorá napriek svojmu
ťažkému osudu a závažnému zdravotnému postihnutiu statočne ob-
stála v skúške ľudskosti, trpezlivosti a vytrvalosti.

Zlatica Ulehlová je obyvateľkou nášho domova od roku 1988.
Prišla k nám už poznačená chorobou, hoci vtedy nemala ani 30 ro-
kov. Napriek tomu, že svoje detstvo strávila v rôznych zariadeni-
ach pre mentálne postihnuté deti a mládež, nestrácala chuť do ži-
vota, ani svoj záujem naučiť sa nové veci a stále sa zdokonaľovať.
Zapojenie sa do pracovno-výchovných činností spočiatku pre ňu spô-
sobovali ťažkosti. Následkom častých zdravotných problémov vy-
nechávala početné činnosti. Práve preto nás prekvapila náhlym na-
predovaním. Svoju záľubu našla v zhotovovaní drobných ozdobných
predmetov z drôtu a z korálok. Záujem o jej prácu postupne naras-
tal. Behom jedného roka ozdobila dennú miestnosť, svojej výchov-
nej skupiny skvostnými kvetinami z korálok. Viacerí návštevníci ju
požiadali, aby aj pre nich zhotovila kytice. Významný úspech do-
siahla v Nitre, na výstave usporiadanej z výrobkov mentálne pos-
tihnutých ľudí, kde predstavili svoje výrobky obyvatelia z DSS, resp.
postihnutí žijúci v rodinách z celého Slovenska. Zlatka nás neskla-

mala – získala chvályhodnú II. cenu a jej výrobky zožali veľký úspech
medzi návštevníkmi výstavy. Onedlho nás prekvapila vlastnými ná-
metmi. Klasické vzory ju už neuspokojovali, preto sa rozhodla vy-
tvoriť čoraz pestrejšie a náročnejšie práce, ktoré s radosťou použi-
li aj jej kamarátky. Na slávnostnom privítaní Mikuláša, usporiada-
ného miestnou organizáciou zväzu pre ochranu záujmov mentál-
ne postihnutých obdarovala účastníkov vlastnými výrobkami. Snáď
nemusím dodať, že deti a ich rodičia sa veľmi potešili. Žiaľ, zhor-
šený zdravotný stav jej zabránil, aby sa na tejto slávnosti osobne
zúčastnila – ale balíček, pripravený rodičmi ju veľmi dojal. Popro-
sila ma, aby som touto cestou tlmočila jej vďaku všetkým členom
miestnej organizácie zväzu.

Prišli vianočné sviatky a naše obyvateľky sa mohli tešiť príjem-
nému prekvapeniu. Vystúpenie ženského speváckeho zboru z Chľa-
by, a program skupiny umelcov pod vedením učiteľa spevu, Ľudo-
víta Sotkovszkého pozdvihli vianočnú náladu a skrášlili sviatočné
dni. Balíčky, ktoré sme pre našich hostí pripravili, obsahovali aj Zlat-
kine výrobky. Dúfame, že ešte dlho im budú pripomínať, že s akou
láskou ich program prijali obyvatelia nášho ústavu. Dúfam, že Zlat-
kin príklad poskytne nádej a útechu tým, ktorí sú nútení za ťažkých
podmienok bojovať so svojim osudom. Niet totiž ťažkostí, za kto-
rých by si človek nemohol zachovať svoju dôstojnosť a nádej. Pra-
jeme Zlatke úspešný, dlhý život a skoré uzdravenie.

Erika Antalová – Gulaiová

Igyekezet a szükségben

Snaha v núdzi

Dňa 13. januára 2007 v telocvični Zrínyi Miklós Gimnázium
v Budapešti sa uskutočnil už štvrtý ročník medzinárodného ha-
lového futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa Gymnázia
Štúrovo. Stálymi účastníkmi turnaja sú učiteľia a priatelia part-
nerských škôl: Gymnázium Štúrovo, SPŠS Hurbanovo, Dobó Gim-
názium Ostrihom a Zrínyi Gimnázium Budapešť. Po tvrdých stret-
nutiach trofej získalo už podruhýkrát mužstvo Gymnázia Štúro-
vo, v zložení: Ján Bobor st., Patrik Franta, Ladislav Dobai, Jozef

Chovan, Ján Bobor ml., Gabriel Kovács, Alexander Bubus a Ro-
land Švolík. Strelcom turnaja sa stal Patrik Franta s piatimi gól-
mi. Naše mužstvo vo finále zdolalo družstvo hostiteľov. Po ukon-
čení zápasov stretnutie pokračovalo v jedálni školy občerstvením
a odovzdaním putovného pohára a ceny pre najlepšieho strelca.
Usporiadateľom ďalšieho ročníka bude znovu vyhlasovateľ turna-
ja, Gymnázium Štúrovo.

BJ

Putovný pohár získalo opäť gymnázium
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Aj cez posledné Vianoce bolo počuť vianočné piesne v klube dô-
chodcov, ktoré pripomínajú príchod najkrajšieho sviatku roka. Do
srdca každého cítiaceho človeka sa vtedy nasťahuje mier a láska,
a vtedy chorí a osamelí ľudia túžia vo väčšej miere po láske a po-
chopení ako zdraví ľudia. Vedenie základnej organizácie SZTP č.
99 usporiadalo tradičné posedenie pod jedličkou 19. decembra,
na ktorom sa zúčastnilo 115 členov zväzu. Slávnostný príhovor
mala predsedníčka ZO Katarína Tácsiková. V rámci kultúrneho
programu odzneli vianočné básne v podaní p. Tácsikovej, p. Mol-
nárovej a Zsuzsiky Fazekasovej. Vianočnými koledami spestrila
program p. M. Borovicsová. Potom prišlo k pohosteniu prítom-
ných, k rozdávaniu vianočných balíčkov a nakoniec k očakáva-
nému losovaniu tomboly. 

Aby sa mohlo uskutočniť toto nezabudnuteľné posedenie, mu-
síme sa poďakovať našim sponzorom, ktorí sú nasledovní: Smur-
fit Kappa Štúrovo, a.s., Smurfit Kappa Obaly, Bicomp – Bitter

Imrich, Klevitrans Kombi Group – Kleštinec, čerpacia stanica Real
– K, Demar Elektro, Casablanca – Bogdányi Ján, Billa s.r.o. Bra-
tislava, Szigeti László, Farkas Attila, Csonka Attila, Csonka Ga-
briella, Pizzéria Caesar, Búcsi Elektro, Aquamet – Tóthová Szil-
via, Kvetinárstvo – Krako Štefan, Csonka Csaba, Cargo – Visny-
ei, Remiš Anton – Benzinol, Obecný úrad Nána, Fodor Tomáš a
František, Kvetinárstvo Velena, Ing. Gyetven Miklós, Kvetinárstvo
Melinda, Cukráreň Jadran, Cukráreň Vitko, Camélia – Zahoreco-
vá, Papiernictvo – Elzer, Papiernictvo – Protex, Reštaurácia Kot-
va, M&M Francúzska pekáreň, Jakab Attila – soľná jaskyňa, Si-
mon Ferenc – Nána, Nofa Trans Sped – Nozdrovický, Optika Sza-
bó, Morvaiová Eva – kozmetika, Kalmár Karolina, Flipp Foto –
Ján Valko, Drogéria Zatyko, Anna obuv – Mitták, Ivanics Ladis-
lav, Onódy Norbert, Kollár Anita, Kubalová Viera, Juhász Irin-
gó, Kníhkupectvo Bestseller.

Molnárová Magdaléna, člen výboru 

Karácsony előtt egy ország fogott össze egy
négyéves bátorkeszi kisfiú és családja meg-
segítéséért. A kis Sátek Ádám születése óta
leukémiában szenved. Eddigi rövidke élete
csak átmeneti kis időre volt tünetmentes.
Nyár elején olyan hirtelen támadta meg újra
az alattomos kór, hogy nyomban kórházba
szállították és azonnal felkerült a
csontvelőátültetésre várók listájára. Ez az
egyetlen esély maradt számára az orvosok
szerint. A kemoterápiás kezelések után
azonban még mindig nem került olyan ál-
lapotba, hogy az átültetés megvalósulhasson,
pedig már megvan a donor is Németor-
szágból. Hisszük, hogy a sok törődés, szen-
vedés nem volt hiábavaló. A betegségével oly
bátran és kitartóan harcoló kisfiú történetéről
már több magyar nyelvű újság is tudósított.
A szlovák rádió magyar adásában a kis Ádám
szakorvosával és szüleivel interjú is készült.
A rendkívüli adás megmozgatta az emberi
szíveket, de az ujságokban megjelent cikkek
mellett sem mentek el észrevétlenül az em-
berek. Sok-sok jószívű ember tette hozzá
megsegítésükhöz a maga részét Párkánytól
Tornaljáig. Ekkora emberi összefogást rit-
kán ér meg az ember! Falujában Szenci Jú-
lia asszony a gyűjtésen túl véradást is szer-
vezett a kicsi számára, amelyre sok-sok
ember ment el. Még egy spanyol házaspár
is ragaszkodott a véradáshoz, akik épp ven-
dégként tartózkodtak a faluban. 

A Sátek család teljes szívéből köszöni a sok

vigasztaló szót, imát, és a megsegítés minden
formáját. A segítő emberek jóvoltából már
meg tudják vásárolni a drága gyógyszereket,
az orvosok által javasolt vitaminkészítmé-
nyeket, a drága bioételeket. Az apa azóta
minden héten meglátogathatja a nyár óta a
pozsonyi gyermekklinikán fekvő kisfát és fe-
leségét, ami lelkileg a legtöbbet jelenti a csa-
ládnak. Hiszen egyedül ő az egyetlen kere-
ső a családban, de a fizetése ehhez a lét-
fenntartáshoz bizony nem volt elég. Pár-
kányból és környékéről is rengeteg segítség
érkezett a család számára. Szervezetek, kö-
zösségek, iskolák gyűjtöttek a családnak és
juttatták el adományaikat. Hála és köszönet
a Párkányi Gimnáziumnak, a Carmen já-
tékboltnak, a Búcsi elektro szaküzletnek az
önzetlen adományokért. Ki kell emelnem
Ivanics Gábor eladó emberi hozzáállását. Kö-
szönjük, hogy jóvoltukból a karácsony az igaz
szeretet ünnepe lehetett az annyiszor próbált
család számára. Az Orange telefontársaság
Konto Orange szervezete ez évben is útjá-
ra indította az „Ajándékozzon Karácsonyt”
elnevezésű programját. 

Az ő jóvoltukból digitális fényképezőgé-
pet, mesélő mackót, édességházikót aján-
dékozhattunk a családnak. A mesélő mac-
kót a Carmen játéküzletben vásároltuk.
Mikor megtudták, hogy az ajándék a kis
Sátek Ádámnak készül, jelentős árenged-
ményt kaptunk. László Zsuzsa, az üzlet ve-
zetője még egy kedves meglepetéssel is

szolgált. Jól emlékezett arra, mikor a kisfiú
és szülei egy alkalommal náluk vásároltak,
és a kis Ádámnak nagyon tetszettek a trak-
torok. Küldött hát neki még egy gyönyörű
játéktraktort is ajándékba, hogy a kisfiú örö-
me teljes legyen. Így lett a csodálatos emberi
összefogásból a kórházi falak között felejt-
hetetlen karácsonya egy családnak.

Minden jó százszorosan adatik vissza az
adakozónak – írja a Biblia!

Mert így ad az Úr! A segítő emberek szí-
vén keresztül, bennünket használva!

Pallag Magda

Köszönet a támogatásokért

Mozgássérültek karácsonyi ünnepe 

Posedenie pod jedličkou

Ismét felcsendült a karácsonyi ének, amely jelezte, hogy újra
eljött az év legszebb és legmeghittebb ünnepe. Az érző embe-
ri szívekbe ilyenkor beköltözik a békesség és a szeretet. A be-
teg és egyedülálló emberek ilyenkor még több szeretetre és meg-
értésre vágynak, mint az egészségesek. A párkányi mozgássé-
rültek 99-es szervezetének vezetősége december 19-én ismét meg-
rendezte hagyományos karácsonyi ünnepségét, amelyen a ta-
gok közül 115-en vettek részt. Az ünnepséget Tácsik Katalin
elnöknő nyitotta meg. A kultúrműsor keretében Tácsik Kata-

lin, Molnár Magdolna és Fazekas Zsuzsika egy-egy verssel kö-
szöntötték a szervezet tagjait, végül Borovics Manci néni ka-
rácsonyi énekek előadásával színesítette az ünnepséget. Ezután
következett a tagok megvendégelése, majd a karácsonyi cso-
magok kiosztása, de nem maradt el a várva várt tombola hú-
zása sem. Hogy ez a felejthetetlen, meghitt ünnepség létrejö-
hetett, elsősorban támogatóinknak köszönhető, akiknek ezúton
fejezzük ki hálánkat. 

Molnár Magdolna, vezetőségi tag

A kis Sátek Ádám
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Közösen bálozott Párkány és Esztergom
Január 13-án, a báli évad nyitányában ismét együtt báloztak Esz-

tergom és Párkány polgárai a hatodik Párkány-Esztergomi Pol-
gári Bálon. A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás által szervezett
reprezentatív bált jeles közéleti személyiségek jelenlétében nyi-
totta meg Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bi-
zottságának elnöke, aki elhozta Orbán Viktor volt magyar mi-
niszterelnöknek a bálozókhoz írt üzenetét. A báli közönség so-
raiban megjelent még Dr. Völner Pál, Komárom-Esztergom me-
gye közgyűlésének elnöke, továbbá Németh József, Esztergom al-
polgármestere, Dr. Varga Győző és Dr. Kolumbán György Esz-
tergom város képviselőtestületének tagjai, valamint Kovács Pé-

ter, Budapest XVI. kerületi polgármestere.
A bál műsorában fellépett Zalaba Andrea és Ladislav Janda nem-

zetközi versenypáros Párkányból, valamint az esztergomi
Nagyfalusi Flóra hastáncosnő, aki rendkívüli figyelmet keltett el-
bűvölően érzéki produkciójával. Nagy sikeret aratott Helyei Lász-
ló színművész és Szarka Gyula (Ghymes) közös fellépése. A ren-
dezvény borosgazdái az ebedi Mikóczi Alajos és a párkányi Drozdík
József voltak, akiknek borai osztatlan sikert arattak, ezzel is öreg-
bítve a régió borkultúrájának hírnevét. 

-O-

Orbán Viktor üzenete
Kedves Felvidéki Magyar Barátaim!

A régi magyarok hite szerint minden, ami először történik ve-
lünk az új esztendőben, különös jelentőséggel bír. Ugyanis – tar-
tották az előttünk járó nemzedékek – a jelekből nemcsak követ-
keztetni lehet a jövőre, de az évkezdő cselekedeteink kihatással
vannak az egész előttünk álló esztendőre. Általános volt az a hi-
edelem, hogy ami újév napján történik velünk, az ismétlődik majd
egész évben.

Nos, ha ez igaz, akkor talán sokat ígérő esztendő előtt állunk.
Újév napján ugyanis történelmi pillanatnak lehettünk tanúi, hi-
szen a bennünket egykor elválasztó után egy következő, a magyar
nemzet testébe ékelődő határon lépett át a történelem: Románia
Európai Unióhoz való csatlakozásával a kárpát-medencei magyarság
újabb közössége – az erdélyi magyarság – is immár a közös ha-
tárokon belül kezdhet új életet. Az a történelmi folyamat tehát,
ami öt évvel ezelőtt itt, Párkányban, az Esztergommal és az anya-
országgal összekötő Mária Valéria híd felépítésével kezdődött,
a kedvezménytörvénnyel és az uniós csatlakozásunkkal folytatódott,
idén újabb fontos fejezethez ért.

Kedves Barátaim!

De vajon az újév első napján történtek valóban ismétlődni, foly-
tatódni fognak-e az egész évben? Valóban kiteljesedik-e a magyar

nemzet újraegyesítése?
Nos, azt gondolom, hogy ehhez újabb határok légiessé tétele

mellett másra, többre is szükség lenne. Mit sem ér ugyanis a fi-
zikai akadályok eltávolítása, ha a lelkek egysége nem valósulhat
meg. Mit sem ér, ha az anyaország határait fürkésszük a magyarság
gondjait orvosolandó, miközben az igazi baj forrása a szívtájék
körül keresendő. Mit sem ér, ha erek hálózzák be a magyarság
egész testét, amikor a szív nem képes, nem akar a végtagokért do-
bogni. 

Ma a magyarság szellemi-lelki újraegyesítésének a legfőbb aka-
dálya maga a magyarországi politika. Ezért nem elég megőriznünk
az egymásba vetett hitet, szükség van arra is, hogy a politikát le-
győzze a lélek. Meg kell erősítenünk és minél többeket be kell von-
nunk a bizalom körébe. Ha ez sikerül, akkor elmondhatjuk, hogy
jól kezdődött és jól is végződött az évünk, és lélekben újra egy-
séges a magyar nemzet!

Engedjék meg, hogy a távolból ezekkel a gondolatokkal kívánjak
Önöknek sikeres Újesztendőt, jó egészséget és nem utolsó sorban
felhőtlen mulatságot a mai estére!

Üdvözlettel: 

Orbán Viktor

Ostrihom a Štúrovo spolu plesali

A vándorserleget ismét a gimnázium nyerte

13. januára, na začiatku plesovej sezóny znovu plesali spolu ob-
čania Štúrova a Ostrihomu na šiestom Občianskom plese Ostri-
homu a Štúrova. Reprezentatívny ples organizovaný Kultúrnym
združením Štúrovo a okolie otvoril – za prítomnosti vzácnych hos-
tí – Zsolt Németh, predseda zahraničného výboru parlamentu MR,
ktorý priniesol účastníkom plesu pozdrav Viktora Orbána, býva-
lého premiéra Maďarska. 

Hosťami plesu boli Dr. Völner Pál, predseda snemu Komárňan-
sko-ostrihomskej župy, ďalej Németh József, viceprimátor Ostri-
homu, Dr. Varga Győző a Dr. Kolumbán György, poslanci mest-

ského zastupiteľstva Ostrihomu, a Kovács Péter, primátor XVI. ob-
vodu Budapešti.

V programe plesu vystúpil štúrovský súťažnícky tanečný pár Za-
laba Andrea a Ladislav Janda, a Nagyfalusi Flóra z Ostrihomu s
pôvabným orientálnym tancom. Mimoriadny úspech zožalo
spoločné vystúpenie herca László Helyeiho a Gyula Szarku
(Ghymes). Na plese získali jednoznačné uznanie vína Alojza Mi-
kócziho z Obidu a Józsefa Drozdíka zo Štúrova, čím prispeli k uzna-
niu dobrého mena vinárskych tradícií nášho regiónu.

-O-

2007. január 13-án immár negyedik alkalommal került meg-
rendezésre a Párkányi Gimnázium igazgatója által alapított te-
remfoci torna, ezúttal a budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium tor-
natermében. A labdarúgó-torna állandó résztvevői a Párkányi Gim-
názium partneriskolái: az Ógyallai Építészeti Szakközépiskola, az
esztergomi Dobó Katalin Gimnázium és a budapesti Zrínyi Mik-
lós Gimnázium tanárainak és szimpatizánsainak csapatai. A
gimnázium igazgatójának vándorserlegét immár másodszor nyer-
te az id.Bobor, Franta, Dobai, Chovan, ifj. Bobor, Kovács, Bu-

bus és Švolík összetételű párkányi csapat, amely a budapestieket
győzte le a döntőben. A legjobb góllövő öt góllal a párkányi Pat-
rik Franta lett.

A mérkőzések után a találkozó az iskola éttermében felszolgát
frissítővel folytatódott, majd a vándorserleg és a legjobb góllö-
vőnek járó díj átadása következett. A következő torna házigaz-
dája az alapító Párkányi Gimnázium lesz.

BJ
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Nemzeti ereklyénk Köbölkúton
Januárban Köbölkúton is megcsodál-

hatták az érdeklődők a magyar szent ko-
rona hű mását, melyet az ipolybalogi ko-
ronaőrök hoztak a templomba. A koro-
na bemutatását Balogh Gábor volt
ipolybalogi polgármester szorgalmazta,
aki Köbölkút szülötte. 

György Ferenc ipolybalogi plébános vá-
zolta a hallgatóságnak a korona Ipoly-

balogra kerülésének történetét: „A ha-
gyomány szerint a Szent Koronát a Kár-
oly Róbert és Vencel cseh király közti
trónviszály idején egy éjszakán át
Ipolybalogon őrizték. Az esemény emlé-
kére 2005. augusztus 14-én a templom-
ban elhelyezték a korona hiteles mását.
A templomban azt a mélyedést, amely a
Szent Koronát rejtette, a környék népe
szent helyként tisztelte és mint zarán-
dokhelyet tartotta nyilván. Az országot
feldaraboló trianoni döntés értelmében az
„új urak” 1924-ben befalaztatták ezt a ma-
gyarságtudatot erősítő szent helyet. 2003-
ban azonban a feltárási munkálatok al-
kalmával megtalálták azt a befalazott
boltíves mélyedést, mely 701 évvel ezelőtt
az ereklye őrzőhelye volt. Ekkor támadt
az ötletünk, hogy adakozásból elkészí-

tettjük a korona hiteles másolatát, mely
állandó jelleggel elfoglalhatja helyét
templomunkban.” Ferenc atya még hang-
súlyozta, kevés nemzet tulajdonít ekko-
ra jelentőséget valamely ereklyéjének,
mint a magyarság a Szent Koronának.
Megismertette a hallgatóságot a korona
szimbólumrendszerével és kiemelte, Isten
égi és földi birodalmának egybeszövése
klasszikusan a magyar Szent Koronában
csúcsosodik ki. 

Ezt követően a Csemadok asszonykó-
rusa és a Cantate Domino énekkar gyö-
nyörű dalai csendültek fel, majd
Ruzsenszky Gabriella szép szavalata után
a jelenlévők közelről is tüzetesen meg-
szemlélhették nemzeti ereklyénk máso-
latát.

-bokor-

Na rozvoj Ostrova lásky pri Kameníne, ktorý je domovom Fes-
tivalu Szikince-Ghymes sa pripravil veľkolepý projekt, na kto-
rý by už toho roku chceli zabezpečiť financie zo štrukturálnych
fondov Európskej únie – dozvedeli sme sa od starostu obce Ka-
menín, Ladislava Benefiho. 

Starosta síce neuviedol konkrétnu sumu, ale mala by to byť vi-
acmiliónová investícia, v rámci ktorej by sa postavil amfiteáter
s 1000 miestami na sedenie, stále javisko, pri vchode namiesto že-
lezného by sa postavil kamenný most, vybudovali by samostat-
ný vodovod, kanalizáciu, čističku vody a samostatný rozvod elek-
triky. Pre turistov a návštevníkov kultúrneho festivalu sa vybu-
dujú sprchy a toalety, 500 miestny kemping a 150 lôžok v bun-
galovoch. Investícia ráta aj s kaviarňou. Vybudujú sa tenisové kur-
ty, detské ihriská, pre milovníkov vodných športov prístav pre člny
a bude možné použiť na Hrone aj vodné bicykle. . Okolitá prí-

roda by zostala nepoškodená, stromy a kríky nebudú vysekané.
Mŕtve rameno okolo ostrova sa vyčistí a 8 hektárová plocha bude
znovu obklopená Hronom. 

„Veľké záplavy zatiaľ minuli ostrov, ale projekt berie ohľad aj
na tzv. 100-ročnú záplavu, a dôležitejšie stavby budú stáť na pi-
lotáži. Projektová dokumentácia je pripravená, z rozpočtu EU na
roky 2007-2014 by sme chceli realizovať práce etapovite” – in-
formoval Ladislav Benefi. Do rozvojového projektu kultúry a špor-
tového centra by Kamenín a Kamenný Most chceli zapojiť aj ostat-
né obce údolia potoka Perec (Szikince), a to Pavlovú, Sikeničku,
Zalabu a Malú nad Hronom. 

-buch- (Preklad: GP) 
Tohoročný – druhý – Festival Szikince-Ghymes sa bude konať

29-30. júna.

A Szikince-Ghymes Fesztiválnak helyet adó kéméndi Szerelem-
sziget fejlesztésére nagyszabású projekt készült el, és az Euróopai
Unió szerkezeti alapjaiból már idén szeretnének erre pénzt biz-
tosítani – tudtuk meg Benefi Lászlótól, Kéménd polgármesteré-
től. 

A falu első embere konkrét összeget ugyan nem mondott, ám
több millió koronás beruházás valósulna meg. Ezer férőhelyes am-
fiteátrumot építenének fel, állandó színpaddal, a bejáratnál a vas-
hidat kőhídra cserélnék, a sziget önálló víz- és áramellátóval ren-
delkezne, külön csatornázás és víztisztító állomás épülne. A tu-
ristákra és a kulturális fesztivál vendégeire gondolva zuhanyozókat,
toaletteket építenek, s a projekt egy 500 férőhelyes szabadtéri kem-
pinggel, további 150 személy elszállásolását biztosító bungalók-
kal, valamint egy kávéházzal is számol. Lesznek teniszpályák, gyer-
mekjátszóterek, a kenusoknak kikötő épül, a Garamon pedig
vízibiciklizni is lehet majd. Az adott természeti környezetet ugyan-
akkor teljes egészében meghagynák. A sziget melletti holtágat ki-
tisztítják, s ezáltal a Garam újra körülöleli a 8 hektáros helyszínt.
„A nagy árvizek eddig megkímélték a szigetet, de a projekt az ún.
százéves nagy árvizet is figyelembe veszi, épp ezért a fontosabb
létesítmények cölöpökre épülnének. A tervdokumentáció elké-
szült, az EU 2007-2014-es költségvetéséből, több szakaszban sze-
retnénk mindezt megvalósítani, idén már pályázunk”- fejtette ki
Benefi László. A kulturális és sportcentrum – fejlesztő projekt-

be Kéménd és Kőhidgyarmat a Szikince – völgy községeit is be
szeretné vonni, azaz Garampáldot, Kisgyarmatot, Zalabát és
Kicsindet. 

(buch)
Az ezévi – második – Szikince-Ghymes Fesztivál június 29-30-

án zajlik majd a Szerelem-szigeten.

Nagyszabású pályázat a Szerelem-sziget fejlesztésére 

Veľkolepý projekt na rozvoj Kamenínskeho ostrova
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3. – Délelőtt sűrűn havazott.
4. – Ünnepi műsor a VMK nagytermében a Szivárvány ének-

kar megalakulásának 10. évfordulója alkalmából.
5. – Šamorín – Štúrovo 3:1 (3:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés

a III. liga nyugati csoportjának őszi zárófordulójában. Csa-
patunk a 15. (utolsó előtti) helyen várja a tavaszi folytatást.
– Szlovákia 9. nemzetközi karate bajnoksága szlovák, ma-
gyar, cseh, lengyel és osztrák versenyzők részvételével a
muzslai sportcsarnokban.

9. – „Bor és a lányka” – Szarka Gyula (Ghymes) és barátai mű-
sora a VMK kistermében. A Párkány és Vidéke Kulturális
Társulás Balassi Klubjának rendezvénye.
– Az első Őszi Írófesztivál rendezvénysorozatának megnyitója
a VMK nagytermében. 

10.– A Városi Galériában megnyílt Natália Blaškovičová „Se-
lyem álmok” című kiállítása.

12.– János Vitéz – A Tihanyi Vándorszínpad előadása a
VMK nagytermében.

13.– A Remény c. katolikus hetilap olvasói együtt imádkoztak
a lap alkotóival a Szent Imre plébániatemplomban, majd kul-
túrműsorra került sor a VMK nagytermében. A műsorban
felléptek: a Stilla Pectus, a Strigonium Consort, Cucor Ro-
land, Czímer Karla, Sotkovszky Lajos, Hajtman Borbála és
Juhász Gyula. Műsorvezető: Glázer Éva.

15.– A Matica slovenská helyi szervezetének ünnepi műsora a
VMK nagytermében a területi munkahely megnyitásának
10. évfordulója alkalmából.

17.– Ivan Gašparovič, a Szlovák Köztársaság elnöke útban Ma-
gyarországra átkelt a Mária Valéria hídon.
– Szabadság és felelősség – közéleti fórum a VMK nagy-

termében. Előadók: PhDr. Dušan Kováč, a Szlovák Tudo-
mányos Akadémia alelnöke és Szarka László, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének igazga-
tója. A fórum után a Gútai Rockszínpad magyar rock-ope-
ra részleteket adott elő. 

18.– A plébániatemplom Szent Imre oltárképe felszentelésének
100. évfordulója.
– Díjkiosztás a VIII. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesz-
tiválon. A Nánai Színjátszócsoport nívódíjat, a legjobb ren-
dezés díját, a legígéretesebb tehetség díját, a legjobb szín-
padkép és jelmez díját, a társadalmi zsűri díját és zenei kü-
löndíjat kapott. 

- –Az I. Felvidéki Humorfesztivál döntője a VMK nagyter-
mében. A párkányi Ondró György a második helyen vég-
zett.

22.– A felújított Ady Endre Alapiskola ünnepélyes átadása.
– „Személyek – sorsok” címmel nyílt kiállítás a Városi Mú-
zeumban, amely Nemes János (1891-1825) tengerész és
Lettang János (1904-1989) főmolnár életpályáját mutatta
be.

24.– René Špaňo rajzkiállításának megnyitója a CoffeIN ká-
vézóban.

25.– Operett és musical est a VMK nagytermében budapesti
musical- és operetténekesek előadásában.
– Katalin bál a Bowling Clubban.

26.– Az MKP helyi szervezetének kampánygyűlése a VMK-ban.
27.– Választások előtti találkozás Ján Oraveccel a VMK-ban.
30.– A hónap nagy részében +15OC körül mozgott a hőmér-

séklet!
(p.j.)

3. – Doobeda husto snežilo.
4. – Slávnostný program vo veľkej sále MsKS z príležitosti 10.

výročia založenia spevokolu Szivárvány.
– V športovej hale v Mužli sa konali 9. Medzinárodné maj-
strovstvá Slovenska v karate za účasti borcov zo Sloven-
ska, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Rakúska. 

5. – Šamorín – Štúrovo 3:1 (3:1) – v záverečnom jesennom
kole III. futbalovej ligy skupiny Západ. Naše mužstvo čaká
na jarné pokračovanie na 15. (predposlednom) mieste.

9. – Hudobno-literárny program v MsKS Gyula Szarku a jeho
priateliov. Podujatie Balassiho klubu Kultúrneho združe-
nia Štúrovo a okolie. 
– Otvorenie I. Jesenného festivalu Zväzu maďarských spi-
sovateľov na Slovensku vo veľkej sále MsKS. 

10. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava Natálie Blaško-
vičovej pod názvom „Hodvábne sny”. 

12. – János Vitéz – vystúpenie divadelníkov Tihanyi Vándors-
zínpad vo veľkej sále MsKS. 

13. – Spoločná omša čitateľov katolíckeho týždenníka „Remé-
ny” a jeho spolupracovníkov v kostole Sv. Imricha, po čom
nasledoval kultúrny program vo veľkej sále MsKS. Účin-
kovali: Stilla Pectus, Strigonium Consort, Roland Cucor,
Karla Czímer, Lajos Sotkovszky, Borbála Hajtman a Gy-
ula Juhász. Program uvádzala: Éva Glázer.

15. – Slávnostný program MO Matice slovenskej vo veľkej sále
MsKS z príležitosti 10. výročia otvorenia oblastného pra-
coviska MO. 

17. – Ivan Gašparovič prezident Slovenskej republiky cestou
do Maďarska prešiel cez most Márie Valérie. 
– „Sloboda a zodpovednosť” – verejné fórum vo veľkej sále
MsKS, na ktorom predniesli referáty PhDr. Dušan Kováč

podpredseda Slovenskej akadémie vied a László Szarka, ri-
aditeľ Menšinového ústavu Maďarskej akadémie vied. Po
fóre divadelný súbor Gútai Rockszínpad predviedol ukáž-
ky z maďarských rockových opier. 

18. – 100. výročie vysvätenia oltárneho obrazu Sv. Imricha v
rímsko-katolíckom kostole.
– Udelenie cien na VIII. Festivale maďarských amatérskych
divadelníkov. Nánanskí divadelníci získali nasledovné
ocenenia: zvláštna cena, cena za najlepšiu réžiu, cena pre
najsľubnejší mladý talent, cena za najlepšie riešenie javis-
ka a kostýmy, cena diváckej poroty a cena pre najlepší hu-
dobný doprovod. 
– Finále I. Festivalu humoristov vo veľkej sále MsKS. Do-
máci György Ondró skončil na druhom mieste.

22. – Slávnostné odovzdanie obnovenej Základnej školy En-
dre Adyho.
– V Mestskom múzeu bola otvorená výstava pod názvom
„Osoby – Osudy”, ktorá prezentovala životnú dráhu ná-
morníka Jánosa Nemesa (1891-1925) a hlavného mlyná-
ra Jána Lettanga (1904-1989). 

24. – Otvorenie výstavy kresieb René Špaňa v kaviarni Coffe-
IN.

25. – Večer operety a musikálu vo veľkej sále MsKS v podaní
operetných a musikálových hercov z Budapešti. 
– Katarínska zábava v Bowling Clube.

26. – Predvolebné zhromaždenie MO SMK v MsKS.
27. – Predvolebné stretnutie s Jánom Oravcom v MsKS.
30. – Takmer počas celého mesiaca sa teplota ovzdušia pohy-

bovala okolo +15OC.
(p.j.)

Novemberben történt

Stalo sa v novembri
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2. – Helyhatósági választások.
6. – „Rezdülések” címmel megnyílt Szalai Klaudia festményei-

nek kiállítása a Városi Galériában. 
8. – Három magyar állampolgárt tartóztattak le a körzeti rend-

őrkapitányság rendőrei a Mária Valéria híd határátkelőjén.
Az őrizetbe vett személyeknél 40 gramm marihuánát találtak.
A kábítószert egy kőhidgyarmati férfitől vásárolták, akit szin-
tén őrizetbe vett a rendőrség.

15.– „Messzerepülő” – a Ghymes együttes hagyományos kará-
csonyi koncertje a VMK nagytermében. 

17.– A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola hagyományos karácsonyi
koncertje a VMK nagytermében. Közreműködött a Stilla
Pectus. 

19.– Hamis pénz előállításáért és forgalmazásáért tartóztatták le
a körzeti rendőrkapitányság rendőrei azt a 17 éves
kőhidgyarmati fiatalembert, aki 200 és 1000 koronás bankókat

hamisított. 
– A Gimnázium karácsonyi műsora a VMK nagytermében.

20.– „Vianočné party” – a Szlovák Alapiskola karácsonyi műsora
a VMK nagytermében.

22.– Karácsonyi pásztorjátékok – a Szabadidőközpont karácso-
nyi műsora a Sétálóutcán.

27.– Iskolások karácsonyi műsora a Szent Imre Római Katolikus
Templomban. Közreműködött a Szivárvány kórus.

29.– Reggelre 1-2 mm hó esett. Délig elolvadt.
31.– Három párkányi „jeges maci”: Hajtman Marian, Jolčík Pé-

ter és Pathó Béla megmártózott a Dunában.
– Szilveszteri bál a VMK-ban és a Bowling Clubban. 
– A hagyományos tüzijátékból nem sokat lehetett látni a köd
miatt.

(p.j.)

2. – Komunálne voľby
6. – „Zachvenie” – otvorenie výstavy z malieb Klaudie Szalai v

Mestskej galérii. 
8. – Príslušníci obvodného oddelenia policajného zboru na hra-

ničnom priechode na moste Márie Valérie zadržali troch obča-
nov MR. U zadržaných našli 40 gramov marihuany, čo zakúpily
od jedného muža z Kamenného Mostu, ktorého polícia takisto
zatkla. 

15. – Tradičný vianočný koncert skupiny Ghymes vo veľkej sále
MsKS.

17. – Tradičný vianočný koncert ZUŠ Ferenca Liszta vo veľkej sále
MsKS. Spoluúčinkoval spevokol Stilla Pectus.

19. – Príslučníci obvodného oddelenia policajného zboru zadržali
17-ročného mladíka z Kamenného Mostu, ktorý pustil do obe-
hu 200 a 1000 korunové falošné bankovky.

– Vianočný program Gymnázia vo veľkej sále MsKS.
20. – „Vianočné party” – vianočný program Základnej školy slo-

venskej vo veľkej sále MsKS.
22. – „Vianočné pastorálie” – vianočný program Centra voľné-

ho času na Pešej zóne. 
27. – Vianočný program školákov v rímsko-katolíckom kostole

Svätého Imricha. Spoluúčinkoval spevokol Szivárvány.
29. – Na ráno napadlo 1-2 mm snehu, ktorý sa čoskoro roztopil. 
30. – Traja „Ľadoví medvedi”: Marian Hajtman, Peter Jolčík a

Béla Pathó sa vykúpali v Dunaji. 
– Silvestrovská zábava vo veľkej sále MsKS a v Bowling Clu-
be.
– Pre veľkú hmlu zo silvestrovského ohňostroja bolo len málo
vidieť. 

Decemberben történt

Stalo sa v decembri

Muzsla után újra Párkányban találkoztak a szorobános ta-
nulók, hogy összemérjék matematikai tudásukat. Az Ady
Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006. december 7-
én adott otthont e találkozónak. Az immár kilencedik alka-
lommal megszervezett nemzetközi versenyen 75 tanuló mér-
te össze tudását a gyors és pontos számolás terén. A verseny-
zők Párkányból, Muzsláról, Szőgyénből, Vácról, Pomázról, Ér-
sekvadkertről és Magyargécről érkeztek. Párkányt 17 tanuló kép-
viselte az 1.C osztályból. Közülük I. helyen végzett Balla Ádám,
II. Wittman Tifani, III. Pelle Annamária és Széles Melánia, IV.
Vančo Anna és Donovan Dávid lettek. Muzsláról I. helyezett
lett Csongár Alex és Kovács Dávid az elsősök között, III. Bar-
ti Nikoletta 4.o., Szalkáról III. lett Kvarda Viktória 2.o., Szőgyén-
ből pedig a II. lett Svajcer Rebeka 3.o., III. helyen végeztek Stég-
már Kristóf, Szász Mátyás, Laczkó Cytia, IV. Valjent Bálint és
III. Szilassi Nóra a 4.o. tanulók.

Egy versenyt sem lehet megszervezni támogatók nélkül, főleg
a kisgyerekek körében nem, mert mindegyik várja, hogy jutalmat
kapjon, függetlenül attól, hogy milyen helyezést ér el. Támo-
gatóinknak köszönhetően Párkányból senki nem ment haza üres
kézzel. Ez azért fontos, hogy elsősorban szeretettel emlékezzenek
ránk, de főleg azért, hogy a gyermekek továbbra is lelkesedés-
sel vegyék a kezükbe a szorobánt, mert számolni megtanulni
nem egyszerű dolog. Köszönet illeti Molnár Jenőt, a francia
pékség tulajdonosát, aki mind a kilenc alkalommal gazdagon
hozzájárult a tanulók megvendégeléséhez. Idén muffint kapott

tőle minden résztvevő. Az egyik pici leányka meg is jegyezte,
hogy én még ilyen finom „muflont” nem ettem. Azt hiszem ennél
nagyobb elismerés nem kell. Köszönetet mondok az esztergo-
mi Mária-Valéria Nyeliskola igazgatójának Erős Attilának, aki-
től könyveket kaptunk a nyertesek megjutalmazásához. Külön
köszönet Drapák Károlynak, Muzsla polgármesterének, aki ma-
gánemberként járult hozzá 2000 koronával a verseny megs-
zervezéséhez. Neki köszönhetően Mikulás csokit kapott min-
den résztvevő, de jutott még apró játékokra is az összegből. Kös-
zönetet tarozunk továbbá iskolánk vezetőségének, akik hoz-
zájárultak az emléklapok elkészítéséhez, a kollégáknak, akik
segédkeztek a verseny lebonyolításában és a rengetek feladat
gyors kijavításában, a szülői szövetségnek, amely az üdítőkről
gondoskodott, valamint iskolánk Adrenalin aerobic csoportjának,
akik a verseny szünetében szórakoztatták a tanulókat. 

A szorobán egy japán golyós számoló eszköz, mely a
pénz átváltásának logikájával tanít számolni, és a fejszámolás
tanításának egyik kiváló módszere. 12 éve oktatom szorobánnal
tanulóimat a matematika szeretetére. Tapasztalatom szerint min-
den tanuló szeretett vele dolgozni. Ha nem is jutott el vele min-
denki versenyszintre, a számolási készségén mindenképpen ja-
vított. Aki majd a tavaszi területi versenyen is eléri az 1-4. ka-
tegóriát, az elmehet a budapesti országos bajnokságra. A mo-
stani eredmények arra utalnak, hogy több tanulónknak sike-
rül majd újra eljutnia erre e rangos bajnokságra. 

Mgr. Drozdík Katalin

Sikeres szorobán találkozó
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Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk

halálának első évfordulóján drága egyetlen

lányunkra

HATALA IVETKÁRA

Emlékét és szeretetét szívünkben örökké

megőrizzük.

Szülei és testvére

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

jössz többé vissza. Mosolygós arcodat nem láthatjuk többé, szívünkben élsz

örökké. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a

známym, ktorí sa dňa 5. januára 2007 prišli

rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste našu

drahú tetu, sesternicu, priateľku 

RUŽENU JIRÁKOVÚ 

Zároveň ďakujeme za vence a kvety. 

Smútiaca rodina, a Evička s rodinou 

„Dotĺklo mi srdiečko, odišli mi sily, lúčim sa s každým, kto mi bol

známi, priateľ, rodina a k môjmu srdcu blízky”.

„Kytičky kvetov na hrob dávame, v plameňoch sviečok vždy spomíname. 

Tá spomienka v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.”

IZSMÁNNÉ HEGEDŰS ERZSÉBETET 

akit a kegyetlen halál életének 75. évében

ragadott ki szerettei köréből.

Köszönjük, hogy gyászunkat és fájdalmunkat

jelenlétükkel, virágaikkal enyhíteni

igyekeztek.

A gyászoló család

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

SINDÁR OSZKÁRRA (1935-2006) 

halálának első évfordulóján. 

A gyászoló család

Dňa 16. decembra uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný 

ERVIN MÜLLER 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

TIBORA ŠNÍRERA

Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a

prejavenú sústrasť.

Smútiaca manželka, dcéra a syn s rodinami

VERSEGHY TIBORT 

aki élete 76. évében távozott körönkből.

Külön köszönet a koszorúkért és virágokért,

amelyekkel igyekeztek enyhíteni

fájdalmunkat.

A gyászoló család

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,

szomszédoknak, volt munkatársaknak, ismerősöknek, akik

2007. január 10-én elkísérték utolsó útjára a párkányi új

temetőbe a szerető feleséget, édesanyát, testvért, nagymamát és

dédnagymamát 

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,

barátnak, volt munkatársnak és mindazoknak, akik 

2006. december 29-én elkísérték utolsó útjára a párkányi

öreg temetőbe 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,

susedom, bývalým spolupracovníkom a známym,

ktorí dňa 10. januára 2007 odprevadili na poslednej

rozlúčke nášho drahého manžela, otca, 

deduška a svokra

Záver roka 2006 bol pre štúrovských plavcov plný prekva-
pení. Posledný novembrový víkend sa plavci Peter a Martin
Koreňovci zúčastnili ”Memoriálu Juraja Baláža” v Prešove,
kde ich výsledky ukázali skvelú zimnú prípravu. Peter Koreň
sa umiestnil 3x na treťom, ďalej na 6.,9.a 10. mieste, a Mar-
tin Koreň na 5.,6.,7.,10.a 12. mieste. 

Prvý decembrový týždeň bol prekvapením pre všetkých plav-
cov, keď na krytú plaváreň medzi nich zavítal Mikuláš. Deti
si ale museli zaplávať 25 m voľný spôsob na čas, za čo po-
tom dostali Mikulášske vysvedčenie od svojich trénerov a od
Mikuláša sladké balíčky a plyšových medvedíkov.

V decembri vyvrcholila zimná príprava starších žiakov a žia-
čok na Majstrovstvách Slovenska v Dolnom Kubíne, ktoré sa
konali v dňoch 8-10. decembra. Z našich plavcov nomino-
vali traja pretekári. Náš malý oddiel išli reprezentovať Richard

Tóth, Klára Vevurková a Ladislav Németh, a tým sa všetci
traja – vo svojej kategórii a disciplíne – dostali medzi naj-
lepšiu dvadsaťštyrku plavcov z celého Slovenska. V Dolnom
Kubíne si počínali veľmi dobre a potvrdili, že patria medzi
najlepších. Klára Vevurková sa umiestnila na 5., 9.,13. a 2-
x na 19. mieste, Richard Tóth na 7., 12., 13., 14. a 17. mies-
te, Ladislav Tóth na 12., 13. a 14. mieste. Všetkým úprim-
ne gratulujeme.

Touto cestou praje plavecký oddiel v Novom roku veľa úspe-
chov, zdravia, spokojnosti všetkým a tiež ďakuje tým, kto-
rí v uplynulom roku sponzorsky alebo akokoľvek pomohli pri
zabezpečení činnosti oddielu. 

(Bližšie o našej činnosti, výsledkoch a akciách sa dočíta-
te aj na našich nových stránkach www.podelphinus.sk)

G.V.

Zavŕšenie zimnej sezóny plavcov
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Vážení rodičia a priatelia školy !

Aj v tomto roku sa obraciame na všetkých svojich priazniv-
cov v súvislosti s možnosťou získať určitý podiel zo zaplate-
nej dane. Smerovanie týchto prostriedkov je účelové a slúži

na podporu vzdelávania a výchovnej činnosti školy. 

Naše poďakovanie patrí všetkým,
ktorí nám v minulých rokoch možné 2% poukázali.

Zakúpením učebných pomôcok sme mohli opäť skvalitniť
podmienky edukačného procesu na škole. Našou snahou je
vytvárať aj v budúcnosti také školské prostredie, ktoré bude
vyhovovať požiadavkám doby a zároveň bude príťažlivé pre
žiakov školy. Obraciame sa preto aj tento krát na všetkých
priateľov školy, rodičov i ostatných daňovníkov, ktorí nám
dôverujú, aby sa stali našimi partnermi i tento rok, prispeli
2% podielu zaplatenej dane a pomohli pri uskutočňovaní

našich cieľov.
Právnické a fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové
priznania – v daňovom priznaní je kolónka na poukázanie
2% z dane z príjmov, nie je potrebné tlačivo. Zamestnanci,
ktorí požiadajú zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z
príjmu potrebujú 2 tlačivá, ktoré im škola poskytne. Ak

potrebujete podrobnejšie informácie kliknite na našu
internetovú stránku školy: www.zsadyho.szm.sk

Za poukázanie podielu zaplatenej dane 
i tento rok vopred ďakujeme. 

Údaje o prijímateľovi:
Rodičovské združenie pri Základnej škole

Adyho 6
943 01 Štúrovo

IČO: 17319617/171

Deti a zamestnanci ZŠ

A Párkány és Vidéke Kulturális
Társulás

1994 óta szolgálja Párkány és a régió magyar oktatásügyét,
gyarapítja kulturális és hitéletét, támogatja a szellemi

értékmegőrzést.

Ennek keretében fennállásunk ideje alatt:

• jelentős mennyiségű anyagi és tárgyi eszközzel támogattuk a
térség magyar oktatási intézményeit, ösztönözzük a bennük

folyó szakmai és kulturális munkát.

• a beiratkozási program keretében évek óta tanszerekkel,
könyvekkel látjuk el a magyar iskolákat látogató gyermekeket

• folyamatosan támogattuk a régióban folyó hagyományőrző
munkát

• az általunk működtetett Balassi Klub kulturális és közéleti
rendezvényei folyamatos érdeklődésre tartanak számot

• évről-évre megrendezzzük a Kuckó Bábfesztiválokat
óvodásaink és kisiskolásaink számára

• emléktúrákat, kerékpártúrákat szervezünk

• emlékhelyeket létesítettünk Párkányban (Wertner Mór és
Sebők Zsigmond emléktáblája, Millenniumi Emlékoszlop) és

támogattuk hasonlók létesítését a régióban

• helytörténeti kiadványokat adtunk ki (Haiczl Kálmán: Kakath-
Dsigerdelen-Csekerdén-Párkánył; Wertner Mór Emlékkönyv) és

hasonlók kiadását támogattuk a régióban.

Megrendeztük a Szikince-Ghymes Fesztivált, amelyet a Kapolcsi
„Művészetek Völgye” mintájára szándékozunk továbbfejleszteni. 

Ha Önnek is fontosak ezek az értékek és kezdeményezések –
amelyek gyarapítása a továbbiakban is eltökélt szándékunk –

kérjük támogassa társulásunkat adója két százalékával.

Járjon el rendezvényeinkre, vegyen részt programjainkban,
hogy meggyőződhessen róla, támogatása hogyan hasznosul!

Társulásunk neve: Kultúrne združenie Štúrovo a okolie –
Párkány és Vidéke Kulturális Társulás
Székhelye: 943 01 Štúrovo, Adyho č. 1

Jogi formája: občianske združenie
IČO: 34007814

Tisztelt Szülők, Pedagógusok!
A párkányi Ady Endre Alapiskola mellett működő

Gyermekeinkért Iskolánkért Polgári Társulás

szeretettel meghívja Önöket a 

Szülők-Pedagógusok Báljára

A bál időpontja: 2007. február 10., 19.00

helyszíne: VMK Párkány

zene: RIO

A jegy ára (vacsorával együtt): 400,- Sk

Jegyrendelés az Ady Endre Alapiskolában

Hétfő-péntek: 9:00-13:00 a 036/7520730

telefonszámon

Felhívás
A XVII. „Anyám fekete rózsa” magyar nyelvű nemzetközi
vers- és prózamondó találkozó XII. szlovákiai elődöntője

2007. március 3-án, 9.30 órakor Léván, a Junior
művelődési központban kerül megrendezésre. 

Kategóriák: gyermek (12-15 év), ifjúsági (16-21 év), felnőtt
(22 éves kortól), megzenésített versek. 

Jelentkezni lehet 2007. február 20-ig a következő címen:
Reviczky Társulás, Vojenská 28, 934 01 Levice, 

tel.: 036/6313 818, 0908/419 877, 
e-mail: reviczky.lv@stonline.sk 

A jelentkezéseken kérjük feltüntetni a nevet, az életkort,
lakcímet (vagy iskola címét), két vers vagy próza szerzőjét
és címét, valamint a szállásigényt. A szlovákiai elődöntő
szervezője a Reviczky Társulás, mely a jelentkezőknek 

február 26-ig bővebb információt küld.
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Testvérlapunk/Partnerské noviny: Esztergom és Vidéke
Főszerkesztő/Šéfredaktor: Bencze Cs. Attila

PREMIÉRA MESIACA
DOBRÝ ROČNÍK (USA 2006)
Réžia: Ridley Scott, hrajú: Russell Crowe, Albert Finney 
Po príbehoch plných násilia, konfliktov, zbraní, krvi a utrpenia, nám jeden z

najvplyvnejších britských režisérov Ridley Scott (Votrelec, Blade Runner, Gladiá-
tor) predstavuje romantickú komédiu s veľmi prostým dejom. Z malého Maxa
Skinnera vyrástol tvrdý a neľútostný obchodník. Po strýkovej smrti sa sem znovu
vracia, aby usporiadal dedičstvo. Opäť sa pred ním odkrývajú krásy južného Fran-
cúzska – podmanivá príroda, vŕšky pokryté vinicami, schátralé usadlosti, vinár-
ničky a svojrázni domorodci – najmä príťažlivá krčmárka Fanny. Tvorcovia filmu
sa sústredili predovšetkým na vykreslenie charakterov postáv, obrazov krajiny, jej
neopakovateľnej atmosféry a pocitov, ktoré vyvoláva. Osud dobrého filmu býva
taký, ako osud dobrého vína: býva veľmi drahé a ťažko sa zháňa. Posúďte sami. 

Legenda o Dračom jazdcovi
ERAGON (USA 2006)
Réžia: Stefen Fangmeier, hrajú: Edward Speleers, Jeremy Irons 
Eragon je obyčajný pätnásťročný dedinský chlapec predurčený dospieť v hrdinu

a spasiť zbedačenú krajinu. Jeho osudom je postaviť sa zločinnému kráľovi Gal-
batorixovi, ktorý povraždil ostatných Dračích jazdcov, aby sa sám zmocnil trónu.
Na tejto neľahkej a strastiplnej ceste sprevádza Eragona tajomný skúsený učiteľ
Brom, predovšetkým však verná dračica Safira, ktorá si Eragona vybrala za svojho
jazdca a je magicky prepojená s jeho mysľou. Veľkolepý fantastický príbeh nás za-
vedie do čarovnej krajiny rozmanitých čudesných bytostí, drakov, čarodejníkov,
elfov či trpaslíkov, budeme svedkami pôsobivých kúziel a mágie, ako aj nespočet-
ných súbojov a intríg neprajníkov, ktorých Eragon na svojej púti za dobrom a
spravodlivosťou musí poraziť. 

Pôvabná rodinná komédia
LITTLE MISS SUNSHINE (USA 2006)
Réžia: Jonathan Dayton, Valerie Faris, hrajú: Greg Kinnear, Toni Collette 
Celovečerný debut režisérskeho a zároveň manželského páru, ktorý sa dopo-

siaľ zaoberal len videoklipmi a reklamami, nás prekvapí predovšetkým výborne
napísanými postavami, presvedčivými hereckými výkonmi, milými rodinnými
príhodami, láskavým humorom a happy endom bez pátosu. Zoznámime sa s ne-
všednou rodinkou – dedko šnupe drogu, dcérka, okuliarnatá sympatická buch-
tička, trénuje na súťaž o detskú miss, brat je typický puberťák, strýko zas
homosexuálny literárny vedec so samovražednými sklonmi. Pri sledovaní tragi-
komických komplikácií, ktoré táto rodina musí prekonávať na ceste do Kalifor-
nie na súťaž, kam sa ich dcérka nečakane prebojovala, zistíme, že sú nám vlastne
všetci veľmi sympatickí a držíme im palce. Film bol nominovaný na tohtoročný

Zlatý Glóbus.

Veľký sen veľkého muža
V ZAJATÍ RÝCHLOSTI (Nový Zéland/USA 2005)
Scenár a réžia: Roger Donaldson, hrajú: Anthony Hopkins, Chris Williams 
Vynikajúci Anthony Hopkins sa nám tentoraz predstaví v úlohe Novozélan-

ďana Burta Munroa, ktorý strávil 40 rokov upravovaním a zdokonaľovaním svo-
jej motorky, aby s ňou raz prekonal svetový rýchlostný rekord. Nikdy sa tohto sna
nevzdal a po odchode do dôchodku sa prakticky bez peňazí vydal na dobrodružnú
cestu cez polovicu sveta, aby naplnil svoje celoživotné ambície. K životu pristu-
poval vždy s čistou a naivnou priamosťou, svet jeho očami vyzeral láskavý a bez-
konfliktný a jeho myseľ ani na chvíľu neopustilo nezlomné odhodlanie dosiahnuť
vytúžený cieľ. 

To najlepšie pre vás vybrala a spracovala: Eva Sadloňová

Novinka vo filmovom klube
Po niekoľkých mesiacoch prestávky sa Vám opäť prihovárame, milí fanúšiko-

via filmového umenia.
Napriek tomu, že naše mesto nepatrí práve medzi tie veľké si myslíme, že v ňom

žije veľa fajnšmekrov, ktorých bežná ponuka filmov v kine a televízii už neuspo-
kojuje, a ktorí by možno chceli vidieť aj niečo iné, nové a neokukané. Snáď ešte
keby bolo toho voľného času na návštevu kina o čosi viac. S Vašou aktívnou po-
mocou by sme radi vybudovali v kine Danubius stabilný filmový klub s pestrou
ponukou kvalitnej filmovej produkcie. Aby neostalo iba pri slovách, v tomto roku
sme pre Vás pripravili novinku – možnosť osobne sa podieľať na tvorbe programu
filmového klubu (FK). Na internetovej stránke Asociácie slovenských filmových
klubov, ktorá FK zastrešuje www.asfk.sk, si môže ktokoľvek z Vás po kliknutí na
heslo „filmy” vyhľadať aktuálnu ponuku klubovej filmotéky, ako aj veľa ďalších
zaujímavostí zo sveta klubového filmu. Pozorne si ju prezrite, vyberte si filmy,
ktoré by ste radi videli v našom kine a dajte nám o nich vedieť. Môžete sa na nás
obrátiť osobne v kine Danubius, telefonicky (036/75 11 107) alebo aj e-mailom
(kino.danubius@zoznam.sk) najneskôr však do konca marca 2007. Všetky Vaše
tipy, názory a postrehy skompletizujeme a na ich základe zostavíme program bu-
dúcich klubových predstavení. Veríme, že plnenie Vašich filmových želaní prine-
sie väčší záujem o klubovú činnosť a zvýši návštevnosť klubových filmov.

Milí filmoví fanúšikovia, malí, veľkí, starí, či mladí, neváhajte, zapojte sa do
našej snahy o oživenie filmového klubu v našom meste. Tešíme sa na Vašu spo-
luprácu, priatelia!

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
Február 2007 Február

K i n o  –  M o z i

1-2. Stormbreaker (Ewan McGregor, Alex Pettyfer, Mickey Rourke)

3-4. Happy Feet (detské predstavenie) – od 18.00 hodiny! – animovaný film

6-7. BORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJE V AMERIKU DĽA BLAGA BAĽŠOGO
KAZAŠSKOGO NARODA (Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Pamela Anderson)

8-9. Iluzionista (Edward Norton, Jessica Biel, Rufus Sewell)

10-11. Eragon (Ed Speleers, John Malkovich, Jeremy Irons)

13-14. Fly boys: Nebeský rytieri (James Franco, Jean Reno)

15-16. Dobrý ročník (Russell Crowe, Mitchell Mullen, Albert Finney)

17-18. V zajatí rýchlosti (Anthony Hopkins)

20-21. Prachy delaj člověka (Tomáš Hanák, Ondřej Vetchý, Anna Šišková)

22-23. Miami Vice (Jamie Fox, Colin Farrell)

24-25. Krajina prílivu (Jeff Bridges, Jodelle Ferland, Janet McTeer)

27-28. Malá Miss Sunchine

Pripravujeme v marci:

Déja vu, Noc v múzeu, Parfum: Príbeh vraha, Just friends a iné

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

Zmena programu vyhradená!!!
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SPA – Méregtelenítés, salaktalanítás felsőfokon
A SPA méregtelenítő rendszer segít a szervezetben

hosszú évek alatt lerakódott salakanyagok
kioldásában, a bélrendszer működésének

helyreállításában. Bizonyítottan sejtmegújító,
fiatalító hatású, fokozza az oxigén termelődést, 

a legjobb antioxidáns.

– Artritída, reumás megbetegedések,
– Vérnyomás csökkentés, vértisztítás

– Emésztési zavarok, vastagbél problémák
– Máj és vese problémák (kiválasztószervek)

– Krónikus fáradtság
– Bőrbetegségek

– Migrén, depresszió, alvászavar
– Allergia

– Segíti a súlyleadást, narnacsbőr megszüntetését

Szent Imre tér  33
Štúrovo –  Párkány

0907/424824

V Ý P R E D A J
od 1. 2. 2007

– 70 %
(od 5.- do 100.- Sk)

SECOND HAND

HOTEL ZAHOVAY

Felhívás
A Párkányi Városi Könyvtár tisztelettel értesíti kedves olva-

sóit, hogy 2007 február 1-től az internet osztály a könyvtár föld-
szinti termébe költözik (bejárat a gyermekoszályon keresztül).
Továbbá értesítjuk olvasóinkat, hogy márciusban a könyv hó-
napja alkalmából a felszólításra visszahozott könyvekért nem kell
pénzbírságot fizetni.

Nová adresa: 

Hlavná 56, 943 01 Štúrovo 

Telefón: 036 7520030 

Fax: 036 7520032

E-mail: mavatour@stonline.sk 

web: stonline.sk/mavatour 

Otváracie hodiny :

Mimo sezóny:

Pondelok-Piatok: 9.00 – 17.00 hod.

Sobota: 9.00 – 12.00 hod.

Hlavná sezóna:

Denne: 7.00 – 20.00 hod.

Cestovná kancelária MÁRIA VALÉRIA TOUR, s.r.o. 
pokračuje vo svojej činnosti a od 1. februára 2007

a rada privíta svojich klientov na novej adrese.

V ponuke cestovnej kancelárie nájdete návštevu najväčšieho
morského akvária strednej Európy v Budapešti, návštevy dennej i

nočnej Budapešti (historické pamiatky, zoologická záhrada,
lunapark), výletnú cestu loďou po Dunajskom ohybe (Ostrihom-
Vyšehrad-Szentendre) ako aj pobytové a poznávacie zájazdy do

všetkých kútov sveta.

Služby zmenárne budú k dispozícii počas celých otváracích hodín.

Výzva
Mestská knižnica v Štúrove oznamuje svojim čitateľom, že po-

čnúc mesiacom február 2007 bude internetové oddelenie pres-
ťahované na prízemie budovy (vchod cez detské oddelenie). Ďa-
lej oznamujeme cteným návštevníkom Mestskej knižnice, že v
marci 2007 v rámci ”Mesiaca knihy” nebudú vyberané poplat-
ky za omeškané vrátenie kníh.

Decemberben ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját
a szőgyéni Iglice Néptáncegyüttes. 

Gálaműsorukban legsikerültebb régebbi táncaikból, népi já-
tékaikból kaptunk ízelítőt, de új koreográfiákkal is készültek.
A hetvennyolc tagot számláló együttest Szarkáné Árendás And-
rea tanítónő fogja össze. Neki és lelkes táncosainak köszön-

hető, hogy az együttes mára profi szinten műveli a néptán-
cot. A kerek évforduló alkalomból adták ki az együttes al-
manachját, mely a fennállás óta eltelt tíz év eseményeivel fog-
lalkozik, de az ünnepre elkészült honlapjuk is, mely megte-
kinthető a www.iglice.svodin.sk weboldalon.

–bok-

„Kidobbantják az ütemet, s táncba viszik a szívemet”

Vastapsos ünnep volt
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0907-481 519

Novootvorené

– predaj a sprostredkovanie 

predaja jazdených áut

– dovoz, výkup, leasing áut

– predaj autopríslušenstva

– használt autók eladása és közvetítése

– behozatal, felvásárlás, leasing

– autótartozékok eladása

Otváracia doba – Nyitvatartás: 

Po-Pi: 9,00 – 12,00 13,00 – 17,00

So: 9,00 – 13,00

Ne: podľa dojednania – megegyezés szerint

Štúrovo – Párkány

Komenského 336 (areál bývalej pekárne)

Tel: 0908/040 232, 0915/378 550

E-mail: autocentrumk&k@zmail.sk

Vypisuje výberové konanie pre oblasť Štúrovo 

na pracovné miesta:

– VSP

– Finančný poradca

Podmienky:

– SŠ vzdelanie

– Komunikatívnosť

Výhody:

– Nadštandardný finančný príjem

– Neobmedzený pracovný čas

– Bonusy

Prihlášky so životopisom zašlite na adresu:

AMSLICO AIG Life poisťovňa, a.s.

Agentúra Nové Zámky

p. Moravcsík

Ľ. Štúra 3

940 01 Nové Zámky

Informácie na telefóne: 036/7511322, 0905/274078
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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

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!

TWISTER
Hlavná 50, Štúrovo, Fő utca 50, Párkány

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

Agentúrna kancelária – Csenger Árpád

Hľadáme obchodnýchHľadáme obchodných

zástupcovzástupcov

Üzletkötőket keresünkÜzletkötőket keresünk

Slovenská poisťovňa

Tel: 036/7511 220, 0903/238 219

E-mail: arpad.csenger@allianzsp.sk 

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 

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

– parapety – vonkajšie, vnútorné

– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere

– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých

okien zdarma

Vchodové dvere od 9000.- Sk

– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!

– külső és belső ablakpárkányok

– szúnyoghálók, harmonikaajtók

– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

Bejárati ajtók 9000.- Sk-tól
Széchenyiho 10, Štúrovo

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

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Februári akcióvásár!

Februárová nákupná akcia!
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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

– 84 m2 byt v Sikeničke s garážou a so záhradou za 450 000.- Sk

– 78 m2 úplne prerobený byt v Nových Zámkoch za 1.300 000. Sk

– Garzónka – cena dohodou

RD na okolí:

– Ľubá, RD z hliny, 1518 m2 pozemok za 119 000.- Sk

– Obid, RD z hliny, 2 izby, kuchyňa, kúpeľňa, kúrenie na plyn za 460 000.- Sk

– Čata, RD z hliny, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, predsieň, pivnica, garáž za 290 000.- Sk

– Čechy, RD z tehly /pri Podhájskej/, úplne obnovený, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, predsieň, garáž,
záhrada, všetky IS, za 1.810 000.-Sk

– Búč, RD z tehly, 3 izby, veľká záhrada, kúrenie na pevné palivo, za 528 000.- Sk

– Kamenica nad Hronom, RD z tehly, 2 izby, kuchyňa, komora, 2 skladové priestory, 
za 500 000.- Sk

– Kamenín, RD z tehly/hliny, 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa, predsieň, nová strecha, garáž, záhrada,
kúrenie na plyn, za 850 000.- Sk

– Kamenica nad Hronom, RD z tehly, novší dom, 7 izieb, kuchyňa, 2 kúpeľne, 2 balkóny, 3 vchody,
predsieň, dielňa, garáž, práčovňa, kotolňa, špajza, všetky IS, za 3.700 000.- Sk

– Chľaba, RD z tehly – nedokončený, za 750 000.-Sk

– Salka, RD z tehly, 5 izieb, kuchyňa, kúpeľňa, predsieň, komora, dielňa, garáž, záhrada, kúrenie na
elektriku, za 1.260 000.-Sk

– Štúrovo, dvojgeneračný RD z tehly, 9 izieb, 2 kuchyne, 3 kúpeľne, 2 špajza, 2 garáže, veterný
mlyn, pivnica, dielňa, za 4.000 000.-Sk

– Štúrovo, Bufet na predaj na mestskom trhovisku, plocha 28 m2, 3 miestnosti, voda, elektrika,
poplašné zariadenie, cena dohodou.

– Štúrovo, 2 miestnosti do podnájmu na podnikateľské účely, 90 m2, 2300.- Sk/rok/m2.

– Ubytovňa Jabenis – priamo v areály TK Vadaš Štúrovo, 20 izieb/80 lôžok za 1.300 000,-Sk

– Do prenájmu v Náne 2 izby, kuchyňa, kúpeľňa – 7000,-Sk

– V Štúrove do prenájmu garzónka – 5000,-Sk

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 OKNÁ

• belart.sk – reklámtábla, névjegykártya

• Eladó a Garam partján – Kicsinden – elkezdett vikkendház – 2 pincehelyiség + 1

nagy boltíves pince (8 ár). 035/64 18 219, 0903/711 823.

• V Chatovej oblasti v Malej nad Hronom predám rozostavanú chatu: 2 pivničné

miestnosti a veľkú murovanú oblúkovú pivnicu. 035/64 18 219, 0903/711 823.

• Lacno predám funkčný el. šporák 4 platne, el. rúra štandard na 220 V. Tel.:

036/752 3356.

• Eladó működő villanysporhelt 4 platnyival, standard sütő, 220 V. Tel.: 036/752

3356.

• 32 m2-es helységet bérbe adok Párkányban üzleti vagy raktározási célokra. Tel.:

0905/ 263 424.

• Predám zariadený bufet na autobusovej stanici v Štúrove. Tel.: 0905/754 328,

0905/895 584.

• Többfajta szőlőoltvány eladó Muzslán a 48 hsz. alatt. Tel.: 036/758 3237.

• Kúpim garáž v okolí polikliniky – sídlisko Dunaj. T.č. 7523063, 7523881,

0915/739038.

• CA hľadá chaty a priváty pre českých klientov. Tel.: 0911/659 634.

• Eladó rotovátor VARI több tengellyel, szélesíthető 130 cm-ig. Tel.: 752-3705.

• Príjmeme upratovačky na hlavný pracovný pomer na plný úväzok

v Štúrove. Kontakt: 0905/719832 (volať do 16.00 hod.).

• Építkezési telek eladó Kövesden. Predám stavebný pozemok v Kamenici nad 

Hronom. 0903/283667.

• Bérbeadó 3-szobás lakás. Tel.: 0905/477 924.

• Predám 2-izbový byt v Štúrove v OV po úplnej rekonštrukcii bez balkóna aj so

zariadením. Cena: 1.250 000, príp. dohoda možná. Tel.: 0910/980 522.

• Dám do prenájmu garzónku. 0915/403 807.

• Vennék háromszobás lakást (LIDL közelében, Terasy II). Tel: 0908/44 40 41.

• Kúpim trojizbový byt (Papagáje, Terasy II.). Tel: 0908/44 40 41.

• Ingatlanközvetitő iroda munkatársakat keres párkányi munkahelyre.

Magas kereseti lehetőség. tel: 0911/101951.

– 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

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, Železničný rad 6 
(dvor stavebniny Szabó) 

Možnosť platby na splátky. Részletfizetés is lehetséges.

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

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

•• aj maďarský aj český príjem

•• aj so záložným právom na

nehnuteľnosti bez skúmania príjmu

0905/44 99 16

Hľadáme spolupracovníkov
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Hlavná 43

Fő utca 43

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

12.990.-

11.190.-

Lipová 8, Štúrovo, za 12-poschodiakmi pri Dunaji

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

Tel.: 0905/557 128

––  pprriieemmyysseellnnýý  ppaappiieerr  aa  zzáássoobbnnííkkyy
––  hhyyggiieenniicckkýý  ppaappiieerr

––  ččiissttiiaaccee  pprroossttrriieeddkkyy
––  kkaanncceelláárrsskkee  ppoottrreebbyy

––  ppllaassttoovvýý  rriiaadd

NNaaššiimm  kklliieennttoomm  ppoosskkyyttuujjeemmee  bbeezzppllaattnnýý  rroozzvvoozz  ttoovvaarruu!!

DDDDIIIISSSSKKKKOOOONNNNTTTTNNNNÉÉÉÉ    CCCCEEEENNNNYYYY!!!!

––  iippaarrii  ffeellhhaasszznnáálláássúú  ppaappíírr  ééss  ttáárroollóókk
––  hhiiggiiéénniiaaii  ppaappíírr
––  ttiisszzttííttóósszzeerreekk
––  iirrooddaasszzeerreekk

––  mműűaannyyaagg  eeddéénnyyeekk

ÜÜggyyffeelleeiinnkknneekk  iinnggyyeenn  hháázzhhoozz  sszzáállllííttjjuukk  aazz  áárruutt!!

DDIISSZZKKOONNTT  ÁÁRRAAKK!!DDIISSZZKKOONNTT  ÁÁRRAAKK!!

AKCIÓ!AKCIA!

Novinka!     Újdonság!

AWE 6516

AWE 6316
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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.

Firma Elektro Demar s.r.o. od 1.1.2007 zriadila dcérsku
spoločnosť Ferro-stavba s.r.o. so sídlom na Továrenskej 

ul. č. 1, ktorá poskytuje nasledovné služby :

Zámočnícke práce, klampiarske práce, vyhotovenie
oceľových dverí, brán, plotov a ohrád, zábradlí, posuvných
brán, prístreškov, schodíšť, garážových vrát, mreží, rámov,

železných rebríkov a pod.

Nájdete nás na vyššie uvedenej adrese (pri celulózke)
alebo nás volajte na telefónnom čísle 0907/739947,

036/7561942.

Az Elektro Demar vállalat 2007. január 1-től
leányvállalatot alapított Ferro-stavba néven a Továrenská
utca l. sz. Alatt, mely az alábbi szolgáltatásokat vállalja:

Lakatos és bádogos munkák, vasajtók, vaskapuk,
kerítések, korlátok, tolókapuk, födémek, vaslépcsők,
garázskapuk, rácsok, vaskeretek és vasból készült

szerkezetek legyártását.

A munkálatokat a fenti címünkön (a papírgyár mellett)
lehet megrendelni, érdeklődni pedig a 0907/739947 vagy a

036/7561942 telefonszámon lehet.

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

Vykupujeme:
�meď 90–125 Sk

� hliník 35–65 Sk

� nerez 65–83 Sk

�oceľový šrot 3–6 Sk

�mosadz

� bronz

COCHER ELEKTRO

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191

– Stereo FM rádio

– Hudobný prehrávač

– Displej s 262 000 farbami

– VGA fotoaparát so 
4x digitálnym zoomom

– 9 MB celková pamäť 
pre vlastné dáta

– Slot pre pamäťové microSD
karty (až 2 GB)

– Pamäť pre 1000 kontaktov

– Pripojenie a synchronizácia
s PC

– Bluetooth a podpora USB
pripojenia

– Dátové prenosy EDGE,
GPRS

– Stereo mini HF súčasťou
výbavy 

* Akcia! * Akció! *

NOKIA 5200

7.000.- Sk

5999.-

podľa

burzových

cien


