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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 UZAMYKACIE SYSTÉMY ŽALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné,

vertikálne, látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE

DVERÍ, MARKÍZY, SIEŤKY PROTI HMYZU

ééss  VViiddéékkeeaa  ookkoolliiee
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Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés
Február 2-án Párkányban és Esztergomban ülésezett a szlovák-

magyar kormányközi vegyes bizottság. 
Az ülésen elhangzott, hogy a Magyarország és Szlovákia közöt-

ti határ menti együttműködés kiemelt célja a turistaforgalom élén-
kítése, valamint a határtérségben működő vállalkozások és mun-
kahelyek megközelíthetőségének fejlesztése. A két ország határőr-
sége közösen készül arra, hogy a schengeni egyezmény teljes jogú
tagságának elnyerése után, 2008. január elsejétől megszűnik a ha-
tárőrizeti rendszer, és megvalósul a személyek és az áruk szabad moz-
gása – jelentette ki a szlovák határ- és idegenrendészeti hivatal igaz-
gatója, Michal Borgula. Béndek József altábornagy, a határőrség or-
szágos parancsnoka a 45 turisztikai célú átkelőhely megnyitását ne-
vezte az elmúlt időszak egyik legjelentősebb eseményének. Elmondta,
hogy az átkelőket megkedvelték a turisták, működésük alatt sem-
milyen jogsértő magatartás nem történt. A határátkelőhelyek szá-
mát idén még kilenccel növelik, de további bővítést a határőrizet
megszűnése miatt nem terveznek. Az ülésen a Nyitra és a Komárom-
Esztergom megyei önkormányzatok elnökei is ismertették közös te-
vékenységüket. Milan Belica és Völner Pál elmondták, hogy a négy
éve létező együttműködés a művelődés és az idegenforgalom terü-
letén indult, a múzeumok kölcsönös bemutatkozó tárlataival és szak-
mai tapasztalatcserével, majd 10 ezer példányban turisztikai kiad-
ványt jelentettek meg a két ország közös határszakaszáról.

Komárom-Esztergom megye a Nyitrai Önkormányzati Régió tá-
mogatásával már több alkalommal részt vett a térség jelentősebb ide-
genforgalmi vásárain. Együttműködés és egyetértés van a két régió
között a közlekedési kapcsolatok tervezésében is. A két régió ko-
rábban szándéknyilatkozatban fejezte ki, hogy térségük lenne a leg-
alkalmasabb a Balti-tengert a Balkánnal összekötő páneurópai köz-
lekedési folyosó megépítésében. Az ülésen az együttműködés jó pél-
dájaként említették a Nyitra és Komárom-Esztergom megye közötti
katasztrófavédelmi együttműködést. A megvalósulás alatt lévő
rendszerben a két megye védelmi szervei közös adatbázist hoztak
létre. Tatabányán és Nyitrán lévő szerverek segítségével a két fél össze-
hangolhatja a katasztrófák elhárításához szükséges technikák moz-
gatását. A szlovák-magyar vegyes bizottság ülése délután Esztergomban
folytatódik a területi együttműködési program, valamint a határon
átnyúló infrastrukturális fejlesztések és a Nemzetközi Visegrád Alap
pályázati lehetőségeinek megvitatásával. 

Jelenleg a 2007 és 2013 közötti fejlesztési tervek kidolgozása fo-
lyik. A források 45 százalékát a gazdaság és a társadalom fejleszté-
sére, 53 százalékát a környezet- és természetvédelemre, hat száza-
lékát pedig technikai segítségnyújtásra szeretnék felhasználni.
Ezekre a célokra ötvenmilliárd forint állhat rendelkezésre a követ-
kező hét évben.

-v-

Zasadnutie slovensko-maďarskej zmiešanej komisie
2. februára zasadala v Štúrove a Ostrihome slovensko-maďarská zmie-

šaná medzivládna komisia. Na zasadnutí odznelo, že hlavným cieľom
pohraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom je rozvoj tu-
ristického ruchu, ako aj rozvoj infraštruktúry, vzhľadom na zlepšenie
prístupných možností k pracoviskám a podnikateľským aktivitám, kto-
ré pôsobia v pohraničnom pásme. Hraničné polície oboch strán sa spo-
ločne pripravujú na otvorenie hraníc, a voľný pohyb ľudí a tovaru, po
nadobudnutí úplného členstva v rámci schengenského priestoru od 1.
januára 2008 – čím zanikne terajší systém hraničnej kontroly – vy-
hlásil riaditeľ hraničnej a cudzineckej polície SR, Michal Borgula. 

Podľa veliteľa maďarskej hraničnej polície Józsefa Béndeka snáď naj-
významnejšou udalosťou posledného obdobia bolo otvorenie 45-ych
turistických prechodov. Prechody si turisti veľmi obľúbili, a zatiaľ sa
nevyskytli žiadne porušenia zákona. V tomto roku plánujú sprístup-
niť ďalších deväť prechodov, ďalšie rozšírenie však kvôli zrušeniu hra-
ničnej kontroly neplánujú. 

O spoločnej činnosti na krajskej úrovni informovali prítomných Mi-
lan Belica a Völner Pál, predsedovia Krajských samospráv Nitrianskej
župy, resp. župy Komárom – Esztergom. Spolupráca začala pred štyr-
mi rokmi v sekciách vzdelávania a cestovného ruchu, pokračovala vzá-
jomnou prezentáciou múzeí, výmenou odborných skúseností a nako-
niec vydaním turistickej informačnej publikácií o spoločnom sloven-

sko-maďarskom pohraničí v náklade 10.000 výtlačkov. Župa Komá-
rom-Esztergom za podpory Nitrianskej župnej samosprávy sa zúčast-
nila rôznych významných turistických veľtrhov. Vzájomná spoluprá-
ca a porozumenie panuje aj v plánovaní dopravnej infraštruktúry. Oba
regióny už dávnejšie spoločne podporili myšlienku, že severo-južný páne-
urópsky dopravný koridor -spájajúci Baltické more s Balkánom – by
mal prechádzať cez ich územie. Dobrým príkladom spolupráce je aj
súčinnosť na poli ochrany pred živelnými pohromami a katastrofami.
Prezentuje sa to hlavne v zriadení spoločnej databázy. Za pomoci ser-
verov v Nitre a Tatabányi môžu obe strany v prípade potreby zosú-
ladiť pohyb potrebnej techniky. Zmiešaná komisia pokračovala svo-
je zasadnutie v poobedňajších hodinách v Ostrihome, kde preberali pro-
gram územnej spolupráce, problematiku rozvoja cezhraničnej infra-
štruktúry, a uskutočnila sa rozprava o možnostiach využitia Medzi-
národných vyšehradských fondov. V súčasnosti prebieha vypracova-
nie rozvojových plánov na roky 2007 až 2013. 45% zdrojov by chce-
li použiť na rozvoj hospodárstva a spoločnosti, 53% na ochranu ži-
votného prostredia a prírody, a zostávajúcich 6% na technickú pomoc.
V nasledujúcich siedmych rokoch na tieto ciele môže byť k dispozícii
približne 50 miliárd forintov. 

-v- (preklad: gp) 
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Az Ister-Granum Eurorégió két, középtávon legfontosabb cél-
ja: a Párkány és Esztergom közti teherkompjárat beindítása és
egy új, többsávos dunai teherhíd, amely szintén a két város közt
épülne fel, az V/C jelzésű nemzetközi gyorsforgalmi korridor
részeként. Az alábbiakban egy Budapesten készült megvalósít-
hatósági tanulmányt ismertetünk röviden.

A teherhíd megvalósíthatósági tanulmánya az Ister-Granum
Eurorégió felkérésére született. A tanulmány szerint az új pár-
kányi teherhíd építési munkálatait leghamarább 2015-ben
kezdhetik el. A tíz kidolgozott változat közül az ún. extradoszban
feszített öszvérhidat tartják minden szempontból a legmegfe-
lelőbbnek. Ennek a változatnak a megépítése az előzetes becs-
lések alapján 42,6 milliárd forintba kerülne. A híd építése el-
len szól a politikai kockázat, tehát hogy vagy a szlovák vagy a
magyar fél eláll a szándék megvalósításától, a rendkívüli költ-
ségek miatt, amelyek csak hosszabb távon térülnek meg. A kom-
binált teheráru-fuvarozás helyett a közúti szállítást részesíti előny-
ben, s ezzel káros környezeti hatásokat gerjeszt. Továbbá a híd-
építés jelentős mértékben függ a magyarországi 10-es főút új
nyomvonalának kialakításától, szlovákiai oldalon pedig szintén
megfelelő közúti csatlakozást kell hozzá építeni. Ugyanakkor a
teherhíd mellett szól az, hogy hosszú távon is megoldást jelent
a szlovákiai és magyarországi oldal szállítmányozási problémáira
– gondoljunk csak az esztergomi és dorogi ipari parkokra, vagy
arra, hogy a 3,5 tonnánál nehezebb teherkocsik máig is csak
Ipolyságnál és Komáromnál tudnak átjutni a határon. Az új te-
herhíd transzkontinentális jelentőséggel bírna, előmozdítaná a
párkányi és esztergomi körzet gazdasági összeolvadását, új mun-

kahelyeket produkálna, s az sem elhanyagolható szempont, hogy
az átmenő teherforgalom szempontjából – a teherkomphoz ké-
pest – jócskán lerövidülne a menetidő, gyorsabb lenne az át-
haladás. 

A tanulmány szerzői azt is megjegyzik: míg Komáromnál a ter-
vezők csak a meglévő vasúti híd egy-egy közúti sávval történő
bővítésével számoltak, addig Esztergom-Párkány kapcsán 2x2
sávos teherhídról beszélnek, s ez utóbbi nemzetközi rangú be-
sorolást kapott a fejlesztési tervekben. A párkányi teherhíd el-
helyezkedése kapcsán az ún. keleti változatot fogadták el, ez azt
jelenti, hogy a párkányi oldalon a papírgyártól keletre húzód-
na. Az esztergomi oldalon pedig a Nyáros és Prímás szigetek kö-
zött, az 1720,951-es folyamkilométer-szelvényben keresztezné
a Dunát. A javasolt vonal az esztergomi oldalon a távlati víz-
bázis zónáját keresztezi, ám ennek védelmére a csapadékvíz ke-
zelésén kívül nincs további igény. Viszont a nyomvonal foko-
zottan védett területeken halad át, s erre az építkezés során min-
denképp tekintettel kell lenni. 

A leendő párkányi teherhíd ügyében Ocskay Gyula, az Ister-
Granum eurorégió szakreferense tájékoztatása szerint a buda-
pesti gazdasági minisztérium államtitkár-helyettese még tavaly
májusban, levélben közölte Esztergommal, hogy a magyar or-
szágos közúthálózati tervben szerepel a párkány-esztergomi te-
herhíd megépítése, mégpedig 2017- és 2020 között. A hídra EU-
s alapokból szeretnének pénzforrásokat, ám egyelőre kérdéses,
hogy a két ország kormánya mikor egyeztet majd érdemben a
teherhíd ügyében.

Buchlovics Péter (Új Szó információ)

A Mária Valéria hídnál megnyitása óta többszörösére nőtt
az átkelők száma. A szlovák állampolgárok idén például há-
romszor annyian jöttek, mint 2002-ben, de a magyarországi
átruccanók száma is csaknem a duplájára nőtt. A
bevásárlóturizmus kezdeti lendülete valamelyest alábbha-
gyott, illetve inkább megfordult az irány. 

A híd átadását követő évben 2,3 millióan lépték át Eszter-
gomnál a határt, ez a szám 2006-ra csaknem a duplájára nőtt.
Az átutazások jó részét az Esztergomi Ipari Park balparti dol-
gozóit szállító buszok teszi ki – nagyjából ötven autóbusz ha-
lad át a határon nap mint nap –, de sokan járnak át Párkány-
ba egy-egy jó ebéd vagy szórakozás kedvéért is. Minden esz-
tergomi tudja, hogy a sörök és az éttermek olcsóbbak Pár-
kányban, és amíg nem zárkóztak fel a magyarországi mellé a

szlovák üzemanyagárak, egy tank benzinért is megérte átugrani.
A párkányi áruházak árai is sokakat csábítottak hétvégi bevá-
sárlásokra, ám ma már nincs jelentős különbség a két ország
élelmiszerárai közt, sőt, úgy tűnik, egyre több szlovák vagy fel-
vidéki magyar választja például e célból a magyarországi be-
vásárlóközpontokat. Az igényt a Tesco is felismerte – bár ké-
sőbb, mint a szlovákiai üzletek – és jó ideje már koronával is
lehet fizetni a hipermarketben. Az ipari park dolgozói számá-
ra egyszerűbb is lehet az esztergomi boltokban költekezni, hi-
szen forintban kapják a fizetésüket, de a szlovák bankkártyá-
jukkal koronával fizetők is jól járhatnak, mivel középárfolya-
mon számítják át az árakat. 

Sz. H. 

Kora nyárra térségünkben két Ipoly-híd, és egy, az átkelőhöz
vezető út tervei készülnek el. A megvalósításukhoz szüksé-
ges forrást az Ister-Granum Eurorégió pályázat útján bizto-
sította be. A szakemberek reális esélyt látnak arra, hogy 2010-
ig elkészüljön az Ipolydamásd és Helemba, valamint a
Vámosmikola és Ipolypásztó közötti híd, továbbá a
Tésa–Ipolyvisk közötti útszakasz.

Az Ister-Granum Eurorégió az INTERREG III – Határon
átívelő együttműködési programban 44 millió forintot nyert
el az említett beruházások megépítéséhez szükséges tervek el-
készítésére. Az elképzelések szerint Ipolypásztónál ugyanolyan
hidat szeretnének, mint amely egykor volt itt, de nemcsak köz-
úti átjáró lenne, hanem a kisvasút is áthaladna rajta 

A kivitelezési terveknek június végéig kell elkészülniük, majd
a kész tervek alapján a kivitelezésre is nyújtanak be újabb pá-
lyázatokat. A második világháború előtt 47 híd állt az Ipoly

szlovák – magyar határszakaszán, ma ebből csak néhány üze-
mel. Jelenleg tizenkét határátkelő újjáépítése van folyamat-
ban. Térségünkben a 20. század elején még nyolc Ipoly-híd
állt, a maradék öt megvalósíthatósági tanulmányait is szeretnék
a jövőben elkészíteni. A Középső – Ipoly mentén a hidakhoz
vezető utak tulajdonjoga rendezetlen, a legmegfelelőbb meg-
oldás az lenne, ha az állam kezében csoportosulnának azok.
Így a jövőben nem lenne kérdéses, hogy melyik szerv hivatott
kiadni az építkezéshez szükséges engedélyt. Ipolypásztó első
vasútja 1885-ben épült meg, majd 1908-ban nyolc kilométer
hosszú – Ipolypásztót Nagybörzsönnyel összekötő – vasút-
vonalat hoztak létre, amely tovább haladt Kisírtáspusztára. A
trianoni békeszerződés után azonban elvesztette jelentőségét,
és csakhamar meg is szűnt.

Szép Éva 

Lesz teherhíd Párkány és Esztergom között?

Két Ipoly-híd készülhet el térségünkben

Öt év alatt megduplázódott az átlépők száma
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Hlavnými cieľmi Euroregiónu Ister-Granum v strednodo-
bom horizonte sú prevádzkovanie nákladnej kompy a vybu-
dovanie nového nákladného mostu medzi Štúrovom a Ostri-
homom, ktorý je súčasťou medzinárodného cestného korido-
ru označovaného V/C. Tentokrát predostrieme štúdiu reali-
zovateľnosti, ktorá bola vypracovaná v Budapešti na objed-
návku euroregiónu. Podľa štúdie by sa realizačné práce moh-
li začať najskôr v roku 2015. Z vypracovaných desiatich va-
riantov je najpravdepodobnejší tzv. variant napnutý v extra-
dose, ktorý považujú z každého hľadiska za najvýhodnejší.
Postavenie takéhoto mostu by stálo približne 42,6 miliárd
forintov. Proti výstavbe mostu hovorí politické riziko toho,
že buď slovenská alebo maďarská strana odstúpi od uskutočne-
nia z dôvodu vysokých nákladov a dlhej návratnosti. Popri
kombinovanej nákladnej preprave uprednostňuje cestnú
dopravu, ktorá generuje škodlivé environmentálne dôsledky.
Toto riešenie ďalej vo veľkej miere závisí od nasmerovania
trasy novovybudovanej cesty č. 10 na maďarskej strane, a na
slovenskej strane je tiež potrebné vybudovať vhodné cestné
napojenie. 

V prospech nákladného mostu hovorí dlhodobé vyriešenie
problémov nákladnej prepravy na slovenskej i maďarskej stra-
ne – spomeňme len nároky priemyselných parkov v Ostriho-
me a Dorogu, resp. to, že vozidlá nad 3,5 ton môžu prejsť
cez hranice iba v Šahách a Komárne. Nový nákladný most
by mal transkontinentálny význam, napomohol by hospo-
dárskemu splynutiu ostrihomského a štúrovského regiónu, ge-

neroval by nové pracovné príležitosti. Nie je zanedbateľné
ani to, že – oproti nákladnej kompe – by sa zrýchlila náklad-
ná preprava. Autorský tím štúdie označil aj skutočnosť, že
pri obnove železničného mostu v Komárne by vznikli iba dve
jazdné pruhy pre nákladnú prepravu, kým v prípade štúrov-
ského mostu sa jedná o 2x2 jazdné pruhy, pričom toto rie-
šenie je zaradené do medzinárodných rozvojových plánov. V
ohľade umiestnenia mosta na štúrovskej strane prijali tzv. vý-
chodnú verziu, to znamená, že na našej strane by sa tiahol
na východ od celulózky. Na ostrihomskej strane by bol si-
tuovaný medzi Nyárošským a Primášskym ostrovom, na
1720,951 riečnom kilometri. Na pravej strane by most kri-
žoval zónu vodnej bázy, avšak tu sa jedná iba o požiadav-
ku odvádzania dažďovej vody. Ďalej by vyznačená trasa po-
kračovala cez vysoko chránené územie, čo treba v každom
prípade zohľadniť. 

Podľa informácie odborného referenta Euroregiónu Ister-
Granum, Gyula Ocskayho štátny tajomník Ministerstva hos-
podárstva v Budapešti ešte v máji oznámil Ostrihomu, že v
rozvojových plánoch verejnej cestnej siete Maďarska sa po-
číta s výstavbou nového nákladného mosta medzi Ostriho-
mom a Štúrovom, a to v rokoch 2017-2020. Financie mie-
nia získať z fondov EÚ, no zatiaľ je otázne, kedy vlády oboch
krajín začnú rokovať vážnejšie vo veci nákladného mosta. 

buch – informácie denníka Új Szó 
(Preklad: gp)

Od otvorenia mostu Márie Valérie čoraz viac ľudí pou-
žíva tento prechod. Počet slovenských občanov sa oproti roku
2002 trojnásobnil, taktiež počet maďarských návštevníkov
sa zdvojnásobnil. Počiatočná nákupná horúčka trochu vy-
chladla, alebo skôr zmenila smer. 

Rok po otvorení prešlo mostom približne 2,3 mil. ľudí, v
roku 2006 to bol dvojnásobok. Veľkú masu z toho tvoria ro-
botníci, ktorí pracujú v maďarských priemyselných parkoch
– je to až 50 autobusov denne. Mnohí prichádzajú do Štú-
rova kvôli dobrému obedu alebo zábave. Všetci Ostrihom-
čania vedia, že pivo a reštaurácie sú lacnejšie u nás, a dov-
tedy, kým sa cena pohonných hmôt nezvýšila, oplatilo sa pre-

behnúť aj kvôli tankovaniu. 
Ceny štúrovských obchodných domov sú tiež lákadlom pre

veľké víkendové nákupy. Veľké rozdiely v cenách potravín sú
už síce minulosťou, a je čoraz viac slovenských občanov, kto-
rí sa vyberú na nákup do Maďarska. Túto skutočnosť zisti-
lo aj Tesco – síce trochu neskoršie ako slovenské obchody –
a umožnilo platbu aj v korunách. Robotníci priemyselného
parku vedia ľahšie nakúpiť v Ostrihome, veď výplatu dostá-
vajú vo forintoch, ale oplatí sa aj tomu, kto platí slovenskou
platobnou kartou, nakoľko výmenný kurz sa vtedy prepočí-
tava na stred. 

Sz.H. – Hídlap (preklad: gp)

Začiatkom leta budú hotové projekty dvoch Ipeľských
mostov, resp. jednej cesty vedúcej k prechodu. Pramene k
vyhotoveniu týchto plánov Euroregión Ister-Granum za-
bezpečil cestou konkurzov. Odborníci vidia reálnu mož-
nosť, aby do roka 2010 mosty Ipolydamásd – Chľaba, Vá-
mosmikola – Pastovce boli hotové, ako i cesta medzi Té-
sou a Vyškovcami. 

Euroregión pomocou programu INTERREG-III získal 44
miliónov forintov na realizáciu spomínaných projektov. Pod-
ľa predstáv most pri Pastovciach by mal byť taký istý, aký
tu už predtým stál. Okrem pozemnej komunikácie by cez
tento most prechádzala aj úzkorozchodná železnica. Projek-
ty by mali byť hotové do konca júna, a na základe hotových
plánov sa budú podávať realizačné projekty. Pred druhou
svetovou vojnou bolo na Ipľi, ako hraničnej rieke 47 mos-

tov, teraz je v prevádzke len zopár, v našom regióne len Sal-
ka-Letkés. Momentálne je v prípravnej fáze výstavba 12 hra-
ničných prechodov. V našom regióne začiatkom 20. storo-
čia stálo osem mostov na Ipli, štúdiá realizovateľnosti zvyš-
ných piatich sú tiež naplánované. Na strednom Poiplí nie
sú vyriešené vlastnícke vzťahy prístupových ciest. Najlep-
šie by bolo, keby štát všetky tieto komunikácie prevzal, po-
tom by v budúcnosti nevznikli dohady, ktoré úrady sú kom-
petentné vydať stavebné povolenia. 

Prvá železnica v Pastovciach bola postavená v roku
1885, neskoršie v roku 1908 vybudovali 8 kilometrovú spo-
jovaciu železnicu medzi Pastovcami a Nagybörzsönyom, kto-
rá pokračovala do Kisírtáspuszta. Po trianonskej mierovej
zmluve táto trať stratila význam a čoskoro zanikla. 

Szép Éva (preklad: gp)

Bude nákladný most medzi Štúrovom a Ostrihomom?

Ipeľské mosty v našom regióne

Počet prechádzajúcich sa zdvojnásobil
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Bél Mátyás írja 1740-ben, hogy ezt a
helyet „valamikor Kakadnak hívták, mely
különböző kiváltságokkal rendelkező je-
les mezőváros volt, de kevéssel feljebb a
várral átellenben feküdt, miután a törö-
kök a várat és a várost birtokba vévén
azon a helyen, ahol most Párkány város
temploma áll, épült erődítményt 1543-
ban elfoglalta”. A török nagyon jól tud-
ta, hogy a Duna Esztergommal szembe-
ni hídfője számára stratégiai jelentőség-
gel bír. Hogy csapatai részére biztosíta-
ni tudja az átkelést, és az esetleges vész-
helyzet esetén az Esztergomba történő
akadálytalan visszavonulást, fontos volt
neki egy erős hídfőállás kiépítése. Az Esz-
tergomban állomásozó törököknek a hó-
doltsági területeken végrehajtandó had-
műveleteik szempontjából is fontos volt
a megerősített hídfőállás kiépítése. Az erő-
dítmény építését az elpusztult Kakathtól
kissé nyugatra, a Duna partján kezdték
meg 1546-ban. Erről tanúskodik Dobó
István lévai várkapitány 1546. március 8-
án kelt levele, amelyet Ujfalusi Ferenc
korponai várkapitánynak címzett, mely-
ben azt írja, hogy „az esztergomi bég ...
azt mondják, valami kastélyt akar építe-
ni.” Várday Pál érsekprímás 1546. szept.
22-én, a hét bányavároshoz intézett le-
velében még konkrétabban fogalmaz:

„Hálás szívvel értesülünk Uraságtok le-
veléből ama segélyről, amelyet Sághra fel-
ajánlottak (ugyanis az ipolysági vármo-
nostort az érsek tartotta fenn), ahol azt
a szükség oly igen kívánta ... már igenis
tudomásával bírnak Uraságtok annak,
mily veszélyben forog eme vidék, kivált
Esztergommal szemben legközelebb épí-
tendő új vár (castellum) következtében,
amiért is felette szükséges folyton szí-
vünkön viselnünk Ságh megerősítését.”
Némethy Lajos száz évvel ezelőtt írt so-
raival élve tehát „1546-ban megkezdték
a vár építését a mai párkányi oldalon,
amely várnak Csekerdény nevet adtak.”
Ez valószínűleg a török Dsigerdelen el-
nevezés helyi lakosság általi magyarosí-
tása lehet. A törökök az új erődítményt
ugyanis Dsigerdelen Parkan-nak (az el-
lenség májába ékelődő erőd) nevezték el.
A csekerdényi párkány egy gerendákból,
cölöpökből, és vesszőfonadék közé dön-
gölt földből épített védőfal, erőd volt,
amit a Duna és a Garam vize vett körül.
Ezt bizonyítják a szép számban ránk ma-
radt korabeli metszetek is. A vár több,
mint 140 évig tartó kalandos sorsáról a
későbbiekben számolunk be. 

Egy 1756-ban készült helyrajzi térkép
tanúsága szerint (Az esztergomi vár erő-
dítéseinek és közvetlen környékének

alap- és helyrajza 1756. Felmérte és raj-
zolta Krey János, mérnökkari főnök.
Másolta Schedl Arnulf főgimnáziumi ta-
nár), amely pontos léptékben ábrázolja
mindkét oldal egykori védműveit, a pár-
kányi palánkvár a mai templomdombon
terült el. A törökök hajóhídja pontosan
vele szemben, a vár keleti körbástyája alatt
– a szigetcsúcstól mintegy 300 méterre ért
át az esztergomi partra. Az 1756-ban
fennálló repülőhíd az egykori komp
nyomvonalán haladt, azaz mintegy 500
méterre volt az erődtől. 1756-ban a te-
lepülésen még láthatók voltak a palánk-
vár nyomvonalai.

Juhász Gyula

A párkányi palánkvár

Matej Bel napísal v roku 1740, že táto „osada sa predtým na-
zývala Kakad, a ako mestečku (oppidum) boli udelené rôzne vý-
sady, a rozprestierala sa o niečo vyššie, oproti hradu, keďže oby-
vatelia osadu opustili v časoch strašného pustošenia Turkov, kto-
rí hrad a mesto obsadili a na mieste, kde stojí kostol mesta Pár-
kány, tamojšiu pevnosť obsadili v roku 1543.” Turci veľmi dob-
re vedeli, že tunajší breh Dunaja – práve kvôli vojenskému vý-
znamu Ostrihomu – je strategickým miestom. Preto pre nich bolo
dôležité vybudovať tu silné predmostie kvôli presunu svojich vojsk
a kvôli ústupu do Ostrihomu v prípade nebezpečenstva. Kakath-
ská pevnosti pre ostrihomských Turkov bola dôležitá aj z po-
hľadu zabezpečenia vojenských operácií na okupovaných úze-
miach. Výstavbu pevnosti začali v roku 1546 západne od zni-

čeného Kakathu, na brehu Dunaja. Svedectvom tohto tvrdenia
je aj list, levického kapitána Istvána Dobóa, z 8. marca 1546,
ktorý adresoval Ferencovi Ujfalusimu, krupinskému hradnému
kapitánovi, v ktorom sa zmieňoval o poskytnutí pomoci pri opev-
ňovaní banských miest. V liste mu oznamuje, že „ostrihomský
beg ... ako sa hovorí, chce postaviť akúsi pevnosť.” Arcibiskup
Pál Várday listom z 22. septembra 1546 ďakuje siedmim ban-
ským mestám za ochotu a poskytnutú pomoc pri výstavbe no-
vých pevností a upozorňuje ich na veľké nebezpečenstvo, kto-
ré vzniká „dôsledkom budovania nového hradu (castellum) v
najbližšej budúcnosti oproti Ostrihomu.” Historik Némethy La-
jos píše o tom pred sto rokmi nasledovné: „... začali s budova-
ním hradu na strane dnešného Párkány-u, ktorý nazvali Cse-
kerdény (Čekerdéň)”. Je pravdepodobné, že tento názov vzni-
kol pomaďarčením tureckého názvu miestnym obyvetaľstvom,
pretože Turci ho pomenovali Džigerdelen Parkan, tj. „pevnosť
zarývajúca sa do pečene nepriateľa”. Pevnosť Džigerdelen Par-
kan bola vybudovaná z brvien, kolov a zeminy, a slúžila ako
obranné opevnenie. Pevnosť obkolesili priekopy, do ktorých pri-
viedli vody Dunaja a Hrona. Dokazujú to aj vo veľkom počte
zachované rytiny. O viac ako 140-ročnej pohnutej histórii pev-
nosti budeme ešte písať v budúcnosti.

Podľa svedectva miestopisnej mapy z roku 1756, ktorá pres-
ne zobrazuje bývalé opevnenia na oboch stranách Dunaja, par-
kanská pevnosť sa rozprestierala na mieste terajšieho kostola.
Pontónový most Turkov bol umiestnený presne pod pevnosťou.
Tzv. „lietajúci most”, ktorý fungoval aj v roku 1756 prechádzal
po trase kompy z 20. storočia, t. j. bol umiestnený asi 500 met-
rov od pevnosti. V roku 1756 ešte boli viditeľné základy niekdaj-
šej pevnosti.

Július Juhász

Parkanská pevnosť
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Február 1-én, a Thermal szállóban tartott sajtótájékoztató kere-
tében Hogenbuch Endre nemcsak szakmai múltjáról, de a Vadas leg-
újabb fejlesztési terveiről is beszélt.

Az új vezető a Vadas igazgatói székét megelőzően városunk pályázati
menedzsere volt. Nevéhez fűződnek, többek között, a sétálóutcával,
az alapiskolák felújításával, a város propagálásával és az informáci-
ós irodával kapcsolatos sikeres európai uniós pályázatok.

Hogenbuch Endre elmondta, bár a székváltás nem ment simán, mára
teljesen elrendeződtek a Vadas jogi ügyei. A cég minden hivatalban
és intézményben bejelentette már a változást, miszerint a cégbíróság
január 4-i hatállyal őt jegyzi a cég ügyvezető igazgatójaként. A vál-
tozás természetesen a Vadas Reality Kft-re is érvényes.

Az új igazgató szerint a cég vezetőségében már nem lesznek nagy
változások, és a jelenlegi osztályvezetők maradnak. Hogenbuch End-
re elmondása szerint a demokratikus vezetést képviseli, amely a köl-
csönös párbeszéden alapszik, így minden alkalmazott eljuttathatja vé-
leményét az igazgatóhoz, aki – hangsúlyozta – nem tervez létszám-
csökkentést vagy elbocsátásokat a cégben.

Mivel a cég az elmúlt néhány évben nagy volumenű, és anyagilag
igencsak megterhelő, ám többségében sikeres, és jól célzott befekte-
tésekkel büszkélkedhet, az új igazgató most inkább mérsékletesség-
re és a már meglévő hitelállomány csökkentésére összpontosít. Így eb-
ben az évben egész biztosan nem lesz újabb beruházás, 2007-ben a
már meglévő létesítmények javítására, felújítására összpontosítanak.

A későbbiekben azonban mindenképpen a már meglévő medencék
korszerűsítése, és az ezekre épülő új, részben fedett szórakoztató
aquapark megépítése az első számú prioritás. Természetesen, ennek
kivitelezése saját anyagi erőből szinte lehetetlen, így most a pályázat
alapfeltételeinek megteremtése előnyt élvez más munkákkal szemben.
Hogenbuch Endre kifejtette reményeit az uniós támogatásokkal kap-
csolatban, melyek megpályázásában a Vadas a várossal karöltve ven-
ne részt. Az új igazgató hangsúlyozta, mindenképpen szeretné el-
mélyíteni, ill. megerősíteni a Vadas és a városi szervezetek közti együtt-
működést. Már készülnek azok a tervek, melyek keretén belül a Va-
das a kultúrházzal közösen szervez majd zenei esteket, szórakoztató
fellépéséket, mind a fürdőben, mind a sétálóutcán.

Változások történtek a belső könyvelésben, így év végére kimutatható
lesz, hogy melyik részleg mennyi pénzébe kerül a cégnek, ill.
mennyi bevételt termel. A belső könyvelés így reálisabb képet mutat
nemcsak az egyes részlegek, hanem a munkaerő kihasználtságáról is.

Hogenbuch Endre felhívta a figyelmet, hogy a Vadas idén is vár-
ja a szezonmunkások jelentkezését, akik már április 1-én munkába áll-
hatnak. Az érdeklődők munkanapokon, 7.30 és 15.30 között adhatják
le jelentkezésüket a cég titkárságán. Az új vezető a sajtótájékoztató
végén magának és az alkalmazottaknak is sok türelmet, kitartást kí-
vánt, persze nem felejtette el megemlíteni, a hosszú, meleg és csapa-
dékmentes nyarat sem.

Vincze Lívia, Vadas Kft.

1. februára sa uskutočnila v Hoteli Thermal*** prvá tlačovka no-
vého riaditeľa Vadaš s.r.o., Ing. Endre Hogenbucha, ktorý okrem svo-
jej odbornej minulosti predstavil aj nové rozvojové plány termálne-
ho kúpaliska. Pred prevzatím riaditeľského kresla pracoval nový ko-
nateľ ako projektový manažér mesta. Počas jeho pôsobenia sa poda-
rilo v meste vypracovať také úspešné projekty ako projekt pešej zóny,
rekonštrukcie základných škôl, či založenie turistickej informačnej kan-
celárie.

Nový riaditeľ oznámil, že hoci prevzatie funkcie neprebehlo úpl-
ne hladko, ku dnešnému dňu sa však urovnali všetky právne záleži-
tosti. Firma už nahlásila zmenu na všetkých úradoch a inštitúciách
a príslušný súd zapísal konateľa do obchodného registra ku dňu 4.
januára. Samozrejme zmena sa týka aj firmy Vadaš reality.

Podľa nového riaditeľa veľké zmeny vo vedení už nebudú, a teraj-
ší vedúci oddelení zostanú vo svojich funkciách. Podľa jeho slov re-
prezentuje demokratický štýl riadenia, čo je založené na vzájomných
dialógoch, a tak každý zamestnanec môže svoj názor prezentovať ri-
aditeľovi, ktorý zdôraznil, že neplánuje prepúšťanie zamestnancov.

Nakoľko v predchádzajúcich rokoch firma realizovala viaceré veľ-
ké – vo väčšine úspešné -investičné akcie, ktoré však dosť zaťažili fir-
mu, nový riaditeľ sa sústredí na znižovanie výdavkov a úverového za-
ťaženia. Je celkom isté, že v tomto roku sa nebudú realizovať veľké
investície, ale prioritou bude rekonštrukcia niektorých, už existujú-
cich zariadení a budov. V blízkej budúcnosti prioritou pre firmu bude

vybudovanie nového – sčasti krytého – bazénového komplexu, zá-
klad ktorého bude tvoriť ž existujúci bazénový areál. Samozrejme fi-
nancovať investíciu takéhoto charakteru z vlastných zdrojov je tak-
mer nemožné, práve preto príprava podkladov pre úspešný projekt
je prvoradou úlohou tohto roku. Ing. Hogenbuch vyjadril nádej na
získanie financií z európskych fondov, kde Vadaš predloží svoje pro-
jekty v spolupráci s mestom. Nový riaditeľ zdôraznil dôležitosť spo-
lupráce medzi Vadašom a ostatnými mestskými ustanovizňami. Už
sa pripravujú tie plány, na základe ktorých mestské kultúrne stredis-
ko v spolupráci s Vadašom bude organizovať letné hudobné večerné
vystúpenia jednak v areáli kúpaliska, jednak na pešej zóne.

Zmeny nastali aj vo vedení vnútropodnikového účtovníctva, na zá-
klade toho ku koncu roku bude zrejmé, že „koľko stoja” firme jed-
notlivé úseky a koľko príjmov produkujú. Vnútropodnikové účtov-
níctvo tak vykreslí reálnejší obraz nielen o fungovaní jednotlivých úse-
kov ale aj o využití pracovnej sily.

Nový riaditeľ oznámil, že firma naďalej očakáva prihlášky sezón-
nych zamestnancov a brigádnikov na letnú sezónu, ktorí môžu na-
stúpiť už od 1. 4. 2007. Prihlášky očakávajú na sekretariáte od pon-
delka do piatku od 7.30 do 15.30.

Na záver nový riaditeľ poprial svojim zamestnancom i sebe veľa
trpezlivosti, vytrvalosti a samozrejme nezabudol pripomenúť ani dlhé,
teplé leto.

Lívia Vinczeová, Vadaš s.r.o

Bemutatkozott a Vadas új vezetője

Predstavil sa nový riaditeľ Vadašu

Návštevníci Ostrihomského Aquaparku – Centra zdravia môžu vy-
berať zo širšej ponuky po tom, čo vodu Aquacentra vyhlásili za liečivú.
Centrum zdravia ponúka wellnes masáže, kúry a terapie, liečbu pre náv-
števníkov, ktorí majú problémy pohybového ústrojenstva a zápasia chro-
nickými pohybovými chorobami. Po tom čo v roku 2004 bola voda
vyhlásená za minerálnu a teraz za liečivú, bolo umožnené rozšírenie
služieb. Podľa analýz voda Aquaparku obsahuje kalcium – magnézi-
um – hidrokarbonáty, ktoré sú vhodné na liečenie problémov krčných
a chrbtových stavcov, ale aj na zníženie silných kĺbových ochorení. Je
účinná aj na liečenie pohybových chorôb neurologického pôvodu, ďa-
lej v prípade žilových ochorení. Ďalším cieľom centra zdravia je získa-

nie kvalifikácie „liečebného ústavu” a dlhodobým cieľom je štatút re-
gionálnych liečebných kúpeľov. Zástupca primátora Pál János Knapp
zdôraznil dôležitosť liečivej vody z hľadiska ekonomického rozvoja, kto-
rého ťažnou silou je cestovný ruch a rozvoj s ním spojených služieb.
Toto snaženie smeruje na obnovenie dávnych tradícií, keď Ostrihom
bol preslávený, ako Baden-Baden Maďarska (Uhorska). Mesto v dôsled-
ku získania certifikátu počíta so silnejúcim záujmom investorov, kto-
rí budú chcieť investovať do rozvoja cestovného ruchu, aby už pri za-
čatí prevádzky zariadení na návštevníkov čakali služby spojené s lie-
čivou vodou. Mesto vytvorí infraštrukturálne pozadie tohto rozvoja.

Tlačová správa mesta Ostrihom (Preklad: GP)

Voda ostrihomského Aquaparku je liečivá



A kőhídgyarmati 68. számú Apor Vilmos Cserkészcsapat vetélkedőt
rendezett a járási cserkészcsapatok részére. A vetélkedőre február 3-
án került sor, melynek témája a magyar Nobel – díjasok voltak. Feb-
ruár 2-án érkeztünk a kőhidgyarmati kultúrterembe és a zászlófel-
vonás után faluportyára indultunk. Úgy gondoltuk, ha a cserkész vi-
dám, akkor énekel. Hát mi énekeltünk, de sajnos a lakosok között
akadt olyan is, aki nem tudta értékelni „angyalian csengő hangun-
kat” és ezt „finoman” közölte is velünk... Egyesekből – úgy tűnik –
már kiveszett a cserkészösztön. Nagyon hamar besötétedett, de mi
cserkészek így is minden próbát kiálltunk, még ha néhányan szíve-
sen ki is hagyták volna azokat a kérdéseket, amelyekre a temetőben
kellett keresni a választ. A portya a község főterén ért véget, ahol –
a környéken lakók nagy örömére :-) – még egy jót játszottunk, majd
visszatértünk a szálláshelyre. A falu épphogy csak egy kicsit zengett
a hangunktól. Vacsora után cserkész- és népi játékokkal töltöttük az
estét. A jelképes tábortűz most sem maradhatott el. Nagyon vidám,
családias hangulatban telt el az első napunk. Másnap reggel korán
keltünk, hogy legyen időnk felkészülni a vetélkedőre, amely 9.00 óra-
kor kezdődött. A zsűri elnöke Dr. Bödők Zsigmond, író és csillagász
volt, aki örömmel fogadta el meghívásunkat. A 13 fordulós vetél-
kedőt egyik hazai csapatunk nyerte, a második helyezett az érsek-
újvári csapat, a harmadik pedig a másik gyarmati csapatunk lett. Dél-
után, a kiértékelés után Bödők Zsigmond könyvbemutatóján vettünk

részt. Ezután pesti cserkésztestvéreinktől tanultunk új játékokat. A
rendezvényt szentmise zárta, melyet Tóth Vencel ferences rendi atya
tartott, s amelyen a szőgyéni Lámpás énekkar közreműködött. A két-
napos rendezvényről mindenki új élményekkel gazdagodva és vidáman
tért haza.

a kőhidgyarmati cserkészek
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Február elsején új testedző szalont nyílt meg a sportcsarnok szom-
szédságában. Az előzményekhez tartozik, hogy a képviselő-tes-
tület decemberi határozata értelmében az üzemeltetőnek három
évre díjmentesen bérbe adta a kb. 200 négyzetméternyi alapte-
rületű helyiséget és a mellette lévő öltözőket. A bérbeadás felté-
tele volt, hogy a bérlő saját költségén tegye rendbe az eléggé el-
hanyagolt – egykor Miloš Zelinka és súlyemelői által használt –
bérleményt és az üzemeltetési költségeket saját zsebéből fizesse.
Emellett a súlyemelő szakosztály tagjainak lehetővé kell tennie,
hogy bérmentve edzhessenek a fittnes-teremben. Abban az eset-
ben, ha három év múlva a város és a bérlő között esetleg nem szü-
letne új szerződés, a felújított helyiségek visszakerülnek a városhoz.
A szalont üzemeltető Július Kamanca elmondása szerint a felújítás

hozzávetőleg százezer koronába került, a berendezések összértéke
pedig kétszázezer korona. A szalon nyitvatartási ideje: minden nap
09,00-től 12,00-ig, délután pedig vasárnap kivételével 13,00-től
este 21,00 óráig. A szalon berendezéseit 40 korona belépő kifi-
zetése mellett lehet igénybe venni, egy tízszeres belépésre jogo-
sító jegy ára pedig 350 korona. Július Kamanca rövid megnyi-
tójában köszönetet mondott a polgármesternek, a képviselőtes-
tületnek, a sportszervezet elnökének és a felújítási munkálatok-
ban résztvevőknek. Azon meggyőződésének adott hangot, hogy
ez az első lépés a nehéz helyzeten lévő párkányi sport felélesz-
tése érdekében. A megnyitást szimbolizáló szalagot Ján Oravec
polgármester vágta át, aki sok sikert kívánt a vállalkozáshoz.

Oravetz

A decemberi választások során Józsa János személyében új pol-
gármester került Ipolyszalka élére. A település képviselőtestülete há-
rom fő célt tűzött ki maga elé erre az évre. 

Ezek közül talán a legfontosabb a helyi alapiskola megmentése. Az
intézményt egyre kevesebb diák látogatja, ezért most a kilencedik év-
folyam befejezése után járó, 20 ezer koronás juttatás bevezetésével csá-
bítják a szülőket. Tanulóhiány és tanerőtöbblet van a szalkai alapis-
kolában: így viszont a fejpénz alapján járó összeg még a pedagógu-
sok fizetésére sem elegendő. Az intézményt háromszáz diák befoga-
dására építették, jelenleg csak 78 gyerek jár oda. „A fejpénzrendszer
alapján 14,5 diákra jut egy tanító: ez azt jelenti, hogy a szalkai alap-
iskolára 6,7 pedagógus jut ennyi diákra, legalábbis a fejkvóta kiszá-
mításához használatos táblázat alapján. Ennyi tanítóval azonban kép-
telenség kilenc évfolyamos iskolát működtetni” – magyarázta a pol-
gármester, hozzátéve, hogy a fentiek miatt havi 60-80 ezer koronát
kell a falunak hozzáadnia ahhoz, hogy a tizenegy pedagógus bérét ki
tudják fizetni.

Tavaly 860 ezer koronát kellett pótolni ily módon: a béreken kí-
vül mindent a falu állt. Az idei költségvetési javaslatban 1 millió 200
ezer korona szerepel erre a célra: nemcsak a bérek és különböző dí-
jak emelkedtek, hanem kevesebb lett a gyerek, így az állami támogatás
is, a tanítók száma pedig nem változott. Nagyon sok szalkai szülő a
párkányi alapiskolába íratja be, vagy viszi át a gyermekét. Ezt orvo-
solandó különböző „reformokat” szeretnének eszközölni a településen.

„Tanító és igazgatócserére van szükség, az utóbbira már kiírtunk egy
pályázatot, amelyre ketten jelentkeztek. Az iskolaszék február végén
fog döntést hozni. A jelenlegi iskolavezető nem volt hajlandó személyi
változtatásokat végrehajtani. Jártam az intézményben is, nyíltan el-
mondtam, mi a probléma, de az elképzelésünk nem talált termékeny
talajra” – mondta Szalka első embere, hozzátéve, „ha nem lesznek haj-
landók a változásokat végrehajtani, akkor az egész intézményt fel kell
áldozni, de ha egyszer bezárják a magyar iskolát, megnyitni már nem
fogják soha”. Néhány pedagógus elbocsátásával több százezer koro-
nát spórolna meg éves szinten a falu, és ha sikerülne visszacsalogat-
ni gyereket, több lenne a fejpénz is. Ennek elősegítése érdekében egy
anyagi motivációs rendszert is kitaláltak: azok a szülők, akiknek a gye-
rekei helyben végzik el az iskolát, 20 ezer koronát kapnak, azok pe-
dig, akik bármelyik évfolyamba visszajönnek, az összeg arányos ré-
szét vehetik kézhez. A most elsőbe beiratkozott diákoknak jár majd
először a teljes összeg.

A leendő igazgatótól olyan intézkedéseket várnak, amelyek előse-
gítik az iskola színvonalának emelkedését, például fiatal tanárok Szalkára
csalogatásával. Ha meglesz az új intézményvezető, az iskolaszék és a
képviselőtestület tagjai vele együtt ellátogatnak a környező falvakba
is, hogy az ottani kisgyerekes szülőket is megismertetessék az új szalkai
koncepcióval. 

Szép Éva 

Nobel-díjas magyarok Kőhidgyarmaton

Ipolyszalka: veszélyben a magyar iskola?

Új testedző szalon
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Odpovedá: Attila Hencz, zaslúžilý majster športu
– Predstavte nám v stručnosti TJ Star Štúrovo!
– TJ má sídlo v priestoroch mojej firmy, a má približne trid-

sať členov, ktorí pracujú podľa pravidiel prijatých členstvom
a živí sa z vlastných zdrojov. V porovnaní s inými klubmi, kto-
ré prevádzkujú motorové člny, nemáme práve najlepšie pod-
mienky, samozrejme máme možnosti na uskladňovanie člnov,
na opravu a spustenie na vodu. Môj syn Róbert a ja sa pra-
videlne zúčastňujeme rôznych medzinárodných súťaží. Veľmi
sa teším, že od vlaňajšieho roku sa môžem pýšiť titulom Za-
slúžilý majster športu. Väčšina členov klubu to robí na ama-
térskej úrovni alebo pôsobia ako diaľkový plavci, no sú aj takí,
ktorí svoj motorový čln používajú iba k rybárčeniu. Spome-
niem mená Jozefa Góru a Jozefa Slabáka, ktorí na jednej zo
súťaží v Maďarsku obsadili vo svojich kategóriách 3. miesto
na rýchlostných pretekoch. Máme vybudované výborné vzťa-
hy s klubmi Ostrihomu a Nagymarosu. Každoročne sa v aprí-
li zúčastňujeme lampiónového sprievodu, ktorý organizujú naši
ostrihomskí priatelia.

– Na súťažiach motorových člnov ste aké úspechy dosiah-
li vlani?

– So synom sme sa zúčastnili Majstrovstiev Európy i sveta.
Ďalej na rôznych pretekoch v Maďarsku, Švédsku, Fínsku, Es-
tónsku, Českej republike a samozrejme na Slovensku. Syn v
kategóriách F-125 a F-400, ja v kategórii F-250. Na ME sa
Róbert umiestnil celkovo na 5. mieste a ja na 6. mieste. Na
MS syn obsadil 12. a ja 11. priečku.

– Zúčastniť sa na toľkých pretekoch určite nie je lacný špás?
– Ročne ma táto záľuba stojí cca 300 tisíc korún. 
– Pred pár rokmi prebiehali v Štúrove významné preteky

motorových člnov...
Vtedy som ešte súťažil „pod vlajkou” TJ Dunaj, kde na to

boli vytvorené podmienky, ktoré nám chýbajú. Možno o pár
rokov, keď sa vedľa nás vybuduje prístav financovaný firmou
Agimpex, ktorý bude môcť prijať 60-80 kusov šesťmetrových
člnov, a bude tu penzión s reštauráciou, bude možné v Štú-
rove organizovať opäť podobné preteky.

– Aké sú vaše plány v tomto roku? 
– Chceli by sme zopakovať vlaňajšie výsledky. Ja i môj syn

sa zúčastnime ME a MS s úplne novými člnmi. Popri tom chce-
me zabezpečiť bezproblémový chod TJ. 

-Oravetz- (preklad: gp) 

Válaszol: Hencz Attila, érdemes sportmester
– Mutassuk be dióhéjban a Star Sportegyesületet!
– Nagyjából harminc tagja van az egyesületnek, amely a cé-

gem telephelyén a tagság által elfogadott szabályok szerint ön-
erőből működik. Más hasonló motorcsónak klubokkal össze-
hasonlítva nincsenek túlzottan jó feltételeink, de értelemsze-
rűen lehetőség van nálunk is a csónakok tárolására, szervize-
lésére és vízrebocsátására. Róbert fiam és jómagam rendsze-
resen részt veszünk különféle nemzetközi motorcsónakver-
senyeken. Örömmel tölt el, hogy tavaly óta érdemes sport-
mesteri címmel rendelkezek. A tagság zöme amatőr szinten,
kedvtelésből csónakázik, vagy távúszóként sportol. Viszont van-
nak olyanok is, akik csupán horgászáshoz használják a mo-
torcsónakjukat. Góra József és Slabák Jozef nevét azért meg-
említeném. Mindketten harmadik helyet szereztek saját ka-
tegóriájukban egy Magyarországon rendezett nemzetközi
gyorsasági versenyen. 

Nagyon jól kiépített kapcsolataink vannak az esztergomi és
a nagymarosi motorcsónak klubbal. Minden évben négy-öt ha-
jóval rendszeresen részt veszünk az április végi lampionos fel-
vonuláson, amelyet esztergomi barátaink szerveznek.

– Motorcsónak versenyzőként milyen eredményeket értek
el a tavalyi évben?

– A fiammal részt vettünk az Európa- és Világbajnokságon,
valamint különböző európai országokban – Magyarországon,

Svédországban, Finnországban, Észtországban, Csehországban
és Szlovákiában – rendezett viadalokon. Míg Róbert az F-125
és F-400, én az F-250 kategóriában versenyeztem. Az EB-n fi-
amnak összetettben az ötödik, nekem a hatodik helyet sike-
rült megszerezni. A VB-n összetettben a fiam 12. én 11. let-
tem. 

– Ennyi versenyen részt venni nyilván nem olcsó mulatság?
– Évente hozzávetőleg 300 ezer koronába kerül ez a kedv-

telés.
– Néhány éve Párkányban még komoly motorcsónakver-

senyek zajlottak…
– Akkoriban még a Dunaj Sportegyesületben versenyeztem

és ott ehhez megvoltak a feltételek, sajnos a klubunkban ezek
hiányoznak. Talán majd egy-két év múlva – ha itt mellettünk
megépül az Agimpex által finanszírozott 60-80 darab hatmé-
teres csónak befogadására alkalmas kishajó kikötő, azon be-
lül az étterem és panzió – Párkányban ismét szervezhetünk egy-
egy komolyabb nemzetközi motorcsónakversenyt. 

– Ebben az évben mik a terveik? 
– Szeretnénk megismételni a tavalyi jó eredményeket. Mind

a fiam, mind én teljesen új csónakkal és motorral ismét be-
nevezünk az EB-re és VB-re. Emellett lehetőségeinkhez
mérten biztosítjuk a jelenlegi klubélethez szükséges feltéte-
leket. 

-Oravetz-

1. februára bol slávnostne otvorený nový fitnes-salón v su-
sedstve športovej haly. Mestské zastupiteľstvo ešte na svojom
decembrovom zasadnutí schválilo bezplatné užívanie priesto-
rov a priľahlých sociálnych miestností o rozlohe cca 200 m˛
na dobu troch rokov pre tento účel. Podmienkou prenájmu bola
obnova zanedbanej miestnosti – ktorú v minulosti užívali vzpi-
erači Miloša Zelinku – na vlastné náklady, a samozrejme hra-
denie prevádzkových výdavkov. Okrem toho užívateľ umož-
ní členom vzpieračského oddielu bezplatné trénovanie v za-
riadení. V prípade, že po troch rokoch činnosti nebude zmlu-
va predlžená, obnovené priestory sa vrátia mestu. Podľa pre-
vádzkovateľa Júliusa Kamancu renovácia miestností stála pri-

bližne 100 tisíc Sk, a hodnota náradia a prístrojov používa-
ných v salóne je ďalších 200 tisíc Sk. Salón bude otvorený kaž-
dý deň od 9.00 do 12.00 hod, poobede – okrem nedele – od
13.00 do 21.00 hod. Jednorázové vstupné bude stáť 40 Sk, per-
manentka na 10 vstupov 350 Sk. Július Kamanca sa v krát-
kom príhovore vyslovil poďakovanie primátorovi, mestskému
zastupiteľstvu, predsedovi TJ a všetkým, ktorí sa podieľali na
obnove. Vyjadril aj presvedčenie, že je to prvý krok k znovuz-
rodeniu štúrovského športu. Symbolickú stuhu prestrihol
primátor Ján Oravec, ktorý zaželal veľa úspechov k činnosti
klubu. 

Oravetz (preklad: gp)

Nový fitnes-salón

TJ Star má za sebou úspešný rok

Jó évet zárt a Star SE
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Hodnotili sme
22. januára sa konala výročná členská schôdza štúrovského klu-

bu dôchodcov „Nové storočie”. Predsedkyňa klubu Magdaléna Kle-
mászová pozdravila prítomných, ktorí sa zišli v hojnom počte. Po-
drobne informovala o celoročnej práci klubu, vyzdvihla všestran-
nosť, bohatú klubovú činnosť, zábavné akcie, ako napr. osláve-
nie Dňa matiek, dojímavé vianočné posedenie, predsilvestrovskú
zábavu, atď. S radosťou konštatovala, že členovia klubu pravidel-
ne a s radosťou navštevujú pondelňajšie posedenia, kde prebie-
hajú prednášky na literárne a zdravotné témy, oživujú ľudové tra-
dície a zvyky, napr. ochutnávky fašiangových šišiek, ako aj prí-
pravu rôznych veľkonočných a vianočných ozdôb. 

4. apríla sme sa vďaka pozvaniu Miklósa Erősa, vedúceho ostri-
homského klubu dôchodcov, zúčastnili krásneho koncertu v špor-
tovej aréne v Budapešti. Na koncerte pod názvom „Úcta rokom”
vystupovali známi maďarskí speváci. 21. apríla sme navštívili vý-
stavu kvetov v Nitre a zároveň prehliadli pamätihodnosti mesta.
Kráľovský kaštieľ v Gödöllő sme navštívili 14. júna, a poobede
sme sa poprechádzali v najväčšej botanickej záhrade Maďarska.
Bol to pocit akoby sme boli v lesoch Východnej Ázie alebo v ihlič-
natých lesoch Severnej Ameriky. 1. júla sme sa zúčastnili Medzi-
národného stretnutia dôchodcov v Nagymarosi s celodenným pro-
gramom. Na spoločnom výlete s klubom Rozmarín sme obdivo-
vali krásy okolia Bruntálu a Kroměríža. Najviac nám v pamäti
zostane výlet z 26-28. septembra: Brno – Mikulov – Macocha –
Lednice. Očarila nás krása moravského mesta, jeho vzorná čis-
tota, pamiatky bezprostrednosti ľudí. V našom čoraz krajšom hlav-
nom meste, Bratislave sme boli 15. novembra. Hlavným cieľom
bola návšteva parlamentu, za čo sa chceme poďakovať pánovi po-
slancovi László Szigetimu a Ladislavovi Kormosovi. Na utužova-
nie zdravia pravidelne navštevujeme plaváreň Vadašu, týždenne
cvičíme, organizujeme spoločné prechádzky, cyklistické túry. 

Žiaľ, okrem zábavy sú aj smutnejšie povinnosti, často totiž nav-
števujeme chorých. Na vyjadrenie úcty vykonávame spoločné náv-
števy cintorína, a zapaľujeme spoločne sviečky.

Na záver sa predsedkyňa poďakovala za celoročnú podporu so-
ciálnemu oddelenie mestského úradu. Vysoko hodnotila celoroč-
nú činnosť klubu, pozitívny postoj a súdržnosť členov. O našom
klube môžeme povedať, že v ňom panuje slnečná nálada, a živí
nás vzájomná úcta a láska. 

Júlia Vargová (preklad: gp)

Za spolupráce Štúrovského mládežníckeho kruhu a miestneho
študentského parlamentu sa v marci uskutoční prehliadka ama-
térskych hudobných skupín pod názvom Music Fest 2007. Uve-
dená prehliadka bude okrem tvrdej rockovej hudby okorenená aj
jemnejšou hudbou, mladí hudobníci zo Štúrova a okolia budú môcť
súperiť medzi sebou a ukázať svoj hudobný talent. Po prvýkrát sa
festival v Štúrove uskutočnil v roku 2005 pod názvom Danubi-
an Music Fest s veľkým úspechom. Podľa predpovedí sa odušev-
neným usporiadateľom i toho roku podarí zorganizovať kvalitný
program. Prvé kolo súťaže prebehne 24. marca. Podľa počtu pri-
hlásených by sa ďalšie kolá uskutočnili v rozpätí 1-2 týždňov. Po-
sledné kolo sa uskutoční pod dohľadom odbornej poroty 5. mája.
Odbornú porotu budú tvoriť členovia skupiny Rómeó vérzik, zo
strany Mládežníckeho kruhu Ladislav Kormoš, Dániel Fazekas
(Fada), Alexandr Gajdoš (WILD), ďalej Andor Buják – bývalý člen
skupiny Ghymes, Ján Špaňo (Promo) a Rudolf Szép – zástupca pri-
mátora mesta.

5. mája bude hlavným programom večera vystúpenie skupiny
Rómeó vérzik. Novinkou je, že toho roku nebude ocenená len naj-
lepšia hudobná skupina, ale bude odovzdaná aj cena divákov a
cena Štúrovského mládežníckeho kruhu.

-O- (preklad: gp) 

A Párkányi Ifjúsági Kör és a Párkányi Diákparlament közös szer-
vezésében idén márciusban Music Fest 2007 címen kerül sor az ama-
tőr zenekarok nagy seregszemléjére Párkányban. A rendezvényen
– amelyet a szervezők idén a kemény rock mellett könnyedebb ze-
nével is fűszereznek – a párkányi és környékbeli fiatalok, szárnyu-
kat bontogató amatőr zenészek mérik majd össze tudásukat. 

Városunkban első alkalommal 2005-ben szervezték meg nagy si-
kerrel a Danubian Music Fest lehetőség-fesztivált. A jelek szerint
idén is egy színvonalas zenei fesztivált sikerül tető alá hozni a lel-
kes szervezőgárdának. A Danubian Music Fest 2007 első forduló-
jára március 24-én kerül sor. A benevezettek számától függően ez-
után egy-két hetente következnének a további fordulók. A mindent
eldöntő összecsapást – amelyen szakmai zsűri fogja kiválasztani a
győztest – a szervezők május 5-re tervezik. Íme a szakmai zsűri össze-
tétele: a Rómeó Vérzik tagjai, a Párkányi Ifjúsági Kör részéről: Kor-
mos László, Fazekas Dániel (Fada), Gajdos Sándor (WILD), Buják
Andor, a Ghymes egykori muzsikusa, Ján Špaňo (Promo) és Szép
Rudolf, Párkány alpolgármestere. Május 5-én feltehetően a Rómeó
Vérzik fellépése lesz a rendezvény fénypontja. Újdonságnak számít,
hogy idén nemcsak a zsűri által legjobbnak ítélt együttest fogják dí-
jazni, de egy-egy zenekarnak kiosztják a közönségdíjat, illetve a Pár-
kányi Ifjúsági Kör díját is. -O-

Értékeltünk
A Párkányi Új Évszázad nyugdíjasklub január 22-én tartotta év-

záró tagsági gyűlését. Klemász Magda elnök asszony részletesen be-
számolt a klub egész évi munkájáról, kiemelte sokoldalú, gazdag klub-
életi tevékenységünket. Örömmel állapította meg, hogy a tagság szí-
vesen látogatja rendszeres hétfő délutáni tartalmas, hangulatos össze-
jöveteleinket, ahol irodalmi, egészségügyi előadások, beszélgetések
zajlanak, népi hagyományokat, szokásokat elevenítünk fel, bemu-
tatókat tartunk. Április 4-én csodálatos élményben volt részünk, ami-
kor részt vehettünk a Budapesti Papp László Sportarénában szer-
vezett „Tisztelet az éveknek” című színvonalas koncerten, ahol ne-
ves énekesek léptek fel. A meghívást Erős Miklós úrnak, az esztergomi
baráti nyugdíjas klub vezetőjének köszönhettük. Április 21-én a nyitrai
virágkiállításra látogattunk és ismerkedtünk a város nevezetességeivel,
műemlékeivel. Június 14-én Gödöllőre szerveztünk kirándulást, ahol
a királyi kastély pompáiban gyönyörködtünk, délután pedig Ma-
gyarország legnagyobb botanikus kertjében, a vácrátóti arborétumban
sétálhattunk, azzal a kellemes érzéssel, mintha Kelet-Ázsia lombos
erdeiben, vagy Észak-Amerika fenyveseiben járnánk. Hosszabb tú-
rát tettünk Dobogókő hűs erdeiben is. Július 1-én a Nagymarosi Nem-
zetközi Nyugdíjas-találkozón vettünk részt, ahol egy egész napos
színvonalas programban volt részünk. Július 25-26-án a Rozmaring
nyugdíjasklubbal közös kiránduláson voltunk: Bruntál és Kroměřiž
csodálatos tájait, nevezetességeit ismertük meg. Az egyik legemlé-
kezetesebb kirándulásunk szeptember 26-28-án Brno-Mikulov-
Macocha-Lednice volt. Lenyűgözött a morva város szépsége, pél-
dás tisztasága, műemlékei, nevezetességei, az emberek közvetlen-
sége. Szépülő fővárosunkba november 15-én kirándultunk, ahol cé-
lunk a parlament megtekintése volt. A kirándulást Szigeti László par-
lamenti és részben Kormos László képviselő uraknak köszönjük.
Egészségünk megőrzése érdekében rendszeresen járunk a Vadas uszo-
dájába, hetente tornázunk, közös sétákat, kerékpártúrákat szerve-
zünk. A szórakozás mellett szomorúbb kötelességeknek is eleget te-
szünk, beteglátogatásokat végzünk. A közös temetőlátogatás, gyer-
tyagyújtás a tiszteletünk jele. Az elnök asszony zárszavában meg-
köszönte a városi szociális osztály sokoldalú támogatását, értékel-
te a vezetőség munkáját, a tagság pozitív hozzáállását, összetartá-
sát, az egész évi összmunkát. Klubunkról elmondható, hogy a nap-
sugaras világnézet, az egymás iránti jóindulat, a szeretet éltető ere-
je, a kedélyesség a legfőbb jellemzői.

Varga Júlia

Music Fest 2007
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10. – A Városi Galériában „Ikonok” címmel kiállítás nyílt
Paulusz Györgyi munkáiból.

12.– Brünnben megnyílt a háromnapos Nemzetközi Idegenforgalmi
Vásár, melyen a Vadas Kft. és a város is képviseltette magát.

13.– A Budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium tornatermében
megrendezett teremlabdarúgó-torna IV. évfolyamát a Párká-
nyi Gimnázium igazgatójának vándorserlegéért immár má-
sodszor a Párkányi Gimnázium tanáraiból és szimpatizánsai-
ból összeállított csapat nyerte. 

6. – VI. Párkány – Esztergom Polgári bál a VMK nagytermében.
16.– A gimnázium tanulóinak újévi műsora a VMK nagytermé-

ben.
– A Párkányi Képzőművészkör taggyűlése a VMK-ban.

18.– A pozsonyi Inchebában megnyílt a háromnapos Slovakotour
Nemzetközi Idegenforgalmi kiállítás, melyen a Vadas Kft. is
képviseltette magát. 
– Titokzatos vadállat pusztítja a háziállatokat Kéménden. A hely-
beliek nagytestű kóbor kutyára gyanakodnak. 

20.– XXXIX. Csemadok-bál a VMK nagytermében. 
– X. Felvidéki Magyar-bál Libádon.

21.– A pozsonyi Jegesmedve Klub tagjai ismét mártóztak a Du-
nában, öten közülük átúsztak Esztergomba.

23.– Konyhakéssel támadt édesanyjára egy 29 éves férfi egy pár-
kányi panellakásban, miután összetörte a bútorokat. A kiérkező
rendőrök feltörték a lakás ajtaját és letartóztatták a férfit. 

27. – Hajnalban havazás kezdődött, a lehullott 3-4 cm hó azon-
ban másnapra elolvadt.
– King Tours bál a VMK nagytermében.
– Vadászbál Kisgyarmaton.

30.– Népdalverseny az alapiskolák 1-4. osztályos tanulói részére
a Szabadidőközpontban.

31.– Januárban is folytatódott a szokatlanul meleg idő. Pár napot
leszámítva +10OC körüli volt a hőmérséklet.

(p.j.)

10. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z prác Györgyi Paulusz
pod názvom „Ikony”. 

12. – V Brne bol otvorený trojdňový Medzinárodný veľtrh cestovné-
ho ruchu, na ktorom sa prezentoval aj Vadaš a mesto Štúrovo.

13. – V telocvični Gymnázia Zrínyi Miklós v Budapešti sa uskutoč-
nil 4. ročník halového futbalového turnaja o Putovný pohár ria-
diteľa štúrovského gymnázia, ktorý už po druhýkrát vyhralo druž-
stvo zloženého z pedagógov nášho gymnázia a priateľov školy. 

6. – VI. Občiansky ples Štúrovo – Ostrihom vo veľkej sále MsKS.
16. – Novoročný kultúrny program žiakov gymnázia vo veľkej sále

MsKS.
– Členská schôdza štúrovského Klubu výtvarníkov v MsKS.

18. – V bratislavskej Inchebe bola otvorená trojdňová Medzinárod-
ná výstava cestovného ruchu – Slovakotour, na ktorom sa prezen-
toval aj Vadaš.
– Tajomná divá zver pustoší domáce zvieratá v Kameníne. Oby-
vatelia sa domnievajú, že sa jedná o veľkého túlavého psa.

20 – 39. XXXIX. Ples Csemadoku vo veľkej sále MsKS.
– X. Maďarský ples v Ľubej.

21. – Členovia bratislavského Klubu ľadových medveďov sa opäť kú-
pali v Dunaji, a piati z nich preplávali do Ostrihomu. 

23. – Rozbil nábytok svojho bytu a kuchynským nožom zaútočil na
svoju matku 29-ročný muž v jednom paneláku. Prichádzajúci po-
licajti boli nútení rozbiť vchodové dvere, a po odzbrojení zadrža-
li zúriaceho muža. 

27. – Nadránom začalo snežiť, no napadnutý 3-4 cm sneh sa na dru-
hý deň roztopil. 
– Ples CK King Tours vo veľkej sále MsKS.
– Poľovnícky ples v Sikeničke.

30. – Súťaž v speve ľudových piesní pre žiakov 1-4 ročníka základných
škôl v Centre voľného času. 

31. – Aj v januári pokračovalo nezvyčajne teplé počasie. S výnimkou
pár dní sa teplota pohybovala okolo +10OC.

(p.j.)

Januárban történt Stalo sa v januári

22. januára sa v kultúrnom dome v Muž-
li konala výročná členská schôdza miestne-
ho spolku Červeného kríža, za účasti pred-
sedníčky územného spolku, Alžbety Dubnic-
kej, a riaditeľky, Marty Ficzovej, ako aj sta-
rostu obce Károlya Drapáka. Z hodnotiacej
správy prednesenej jej predsedom, Jozefom
Csermanom vyplynulo, že rok 2006 bol v ži-
vote miestnej organizácie veľmi hodnotný.
Zo štyroch organizovaných darovaní krvi oso-
bitne vyzdvihol darovanie zo dňa 19. septem-

bra, keď prostredníctvom mobilnej transfúz-
nej jednotky členovia darovali krv za účelom
pomoci pri záchrane života vážne chorého
chlapčeka, Adama Sáteka z Bátorových Ko-
síh. Ďalším významným dňom bol 23. sep-
tember 2006, keď z príležitosti osláv 850. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o obci bola
miestnej organizácií odovzdaná pamätná li-
stina a ocenenie za kultúrno-spoločenský roz-
voj obce. Výročná členská schôdza dala zá-
roveň priestor aj pre dôstojné ocenenie dar-

cov krvi. Z rúk starostu obce boli odovzda-
né ďakované listy nositeľom Jánskeho pla-
kety: Ernestovi Vajdovi, Jozefovi Kovácso-
vi, Jurajovi Szilvovi, Ladislavovi Vágvölgy-
imu a Gabrielovi Fraňovi. Pri tejto príleži-
tosti bola ocenená aj bývalá dlhoročná
predsedníčka miestnej organizácie Gabriela
Ulrichová, čím jej bolo vyjadrené poďako-
vanie a uznanie za dlhoročnú a záslužnú prá-
cu v hnutí Červeného kríža.

Jozef Cserman, predseda miestneho spolku

Január 22-én a muzslai kultúrház étter-
mében tartotta meg a muzslai Vöröskereszt
szervezet évzáró gyűlését. A taggyűlést meg-
tisztelték az érsekújvári területi választmány
elnöke, Alžbeta Dubnická asszony, Marta
Ficzová igazgatónő, valamint Drapák Károly,
Muzsla község polgármestere. Cserman Jó-
zsef alapszervezeti elnök beszámolójából ki-
derült, hogy az előző év igen tartalmas volt
a szervezet életében. Négy szervezett véradás
valósult meg, abból egy alkalommal – szep-
tember 19-én – egy mobil transzfúziós állo-
máson, helyben volt megszervezve a véradás,
amikor is a Bátorkeszin élő súlyosan beteg kis-

fiú, Sátek Ádám számára szerveztünk véradást.
Szeptember 23-án volt, a Muzsla község írá-
sos emlékének 850. évfordulója alkalmából
rendezett megemlékezésen az alapszervezet
elismerésben részesült a község fejlesztéséért
végzett munkájáért. Az évzáró gyűlés újabb
alkalmat adott a véradók méltó elismerésé-
re. A polgármester, díszokleveleket adomá-
nyozott a község és a képviselőtestület ne-
vében a Jánsky-érem következő tulajdono-
sainak: Vajda Ernő, Kovács József , Vágvölgyi
László, Szilva György és Fraňo Gábor. To-
vábbá elismerésben részesült Ulrich Gabriella,
nyugalmazott tanítónő, aki a múltban sok

éven át meghatározó szerepet vállalt a helyi
alapszervezet munkájában. 

Cserman József, az alapszervezet elnöke

A muzslai Vöröskereszt munkájáról

Z činnosti Červeného kríža v Mužli
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Naša škola
Som žiačkou osemročného gymnázia v Štúrove spolu s húfom štu-

dentov, z ktorých jedného dňa vyrastú právnici, lekári, pedagógovia,
obchodníci, úradníci, novinári, vedci či umelci. Vstupujem doň päť
dní do týždňa s vedomím, že jedného dňa z neho vyjdem naposle-
dy úplne iná, ako keď som doň po prvý raz vstúpila. Ak by bola člo-
vekom, povedala by som, že má charakter, lebo nie je len mechanic-
kým strojom produkujúcim študentov, ale zapája ich do rôznych čin-
ností, krúžkov, projektov či akcií. 

Mám možnosť vybrať si spomedzi športových krúžkov ako je vo-
lejbal, basketbal, 

futbal, či sa zahĺbiť do zákonov prírody v prírodovednom krúžku,
alebo sa otestovať v číslach a ich súvislostiach v matematickom krúž-
ku, či dokonca sa vydať na cestu modernejšiu v krúžku informatic-
kom. Rovnako môžem rozvíjať svoj talent a tvorivosť v krúžku lite-
rárnom či výtvarnom, alebo sa v určitom jazyku zdokonaliť. Naša
škola organizuje rôzne projekty, ako napríklad „Športom proti dro-
gám”, kde sa môžu mnohí aktivizovať v rôznych disciplínách a sú-
ťažiach, či „Týždeň zdravej výživy” počas ktorého sme dostávali celý
týždeň desiaty, a zúčastňovali sme sa prednášok o drogách a iných
sociálnych problémoch. Každoročne organizované športové dni sú i
kultúrne podfarbené živým vystúpením študentskej kapely, a za ak-
tivitu a zozbierané body v športových disciplínách patrí aj odmena. 

Naša škola má bufet, takže žiaci, ktorí si do školy nenosia desia-
ty, môžu si to tu zabezpečiť. V tomto svete sa netočia peniaze, ale
známky – aj keď všetci vieme, že to najhlavnejšie je vždy to, ako sa
k nim dostaneme. Nie je to len fiktívny hotel s číslami izieb od 1.A
po 8.B, ale je to naozaj náš druhý domov. Už len kvôli tomu množ-
stvu času, ktorý v ňom strávime, a aj kvôli tomu, že si v ňom budu-
jeme vzťahy s inými ľuďmi, ktoré môžu byť ”večné”. Na pozadí nás-
teniek sa črtá veľká školská premávka, v ktorej nás učitelia prevád-
zajú cestami čísel, rokov, faktov, osobností, aby sme po nich neskôr
mohli prechádzať sami. Máme tu možnosti sebarealizácie a možnos-
ti pýtať sa. 

Navštevujem ju s vedomím, že jedného dňa budem môcť povedať,
že som pripravená na ten svet vonku, na ktorý pozerám cez jej okná.
A vždy keď okolo nej pôjdem a predstavím si seba samú v tej lavici,
za tým dobre známym oknom, budem môcť zašepkať: „Ďakujem”.

Katarína Kováčová

Én így látom a gimit!
Iskola. Sokaknak keserű kényszer jut már csak e szóról eszük-

be: szükséges rossz. Pedig lehetőséget jelent, nehezen vissza-
térő lehetőséget. Így van ez a mi Párkányi Gimnáziumunkkal
is. Azon túl, hogy az egyetemre, főiskolára készít fel, művelt-
ségre, nyelvtudásra, a tudományok megismerésére, sikerekre
és nem utolsó sorban barátokra tehetünk itt szert. Nézzük hát
meg közelebbről! Az anyanyelv művelésén kívül szlovák, an-
gol és német szóra tanít, továbbá segítőkész tanárok révén az
orosz és a francia nyelv is elsajátítható. A természet és törvé-
nyei megismeréséhez biztosít alapot. Az elméleti feltételezéseket
fizikai, biológiai kísérletek támasztják alá mikroszkóp, vegy-
szerek, kémcsövek segítségével a tantárgyakhoz felszerelt la-
boratóriumokban.

További ismeretek az iskolai könyvtárban lelhetők fel ma-
gyar, szlovák és angol nyelven egyaránt. A játszva tanulni vá-
gyók különböző délutáni körökből válogathatnak, melyeket ta-
náraink vezetnek. Sikerélmények átélését kínálják a pályázati
felhívások, sportnapok, versenyek, egyéb iskolai rendezvények.
Ezek keretében tanár és diák vállvetve díszíti fel a folyosók, osz-
tályok falait. (Művészlelkűek előnyben!). A sporttevékenysé-
gek sem maradnak ki az életünkből. A tornaterem és a hátsó
udvar kosárlabda, futball, röplabda körökre, futásra, távol-
ugrásra, teniszre várja a diákokat. A kitartó sportolók előtt le-
hetőség nyílik versenyeken való szereplésre is. A tiszta, fásított
udvar az ebédszüneti sétákat is hangulatossá teszi. Essen szó
a tanulásról, a legfőbb diákkötelességről és a tananyagról is! 

Noha valóban temérdek elvárás irányul felénk, szorgalmas,
becsületes munkával eleget lehet tenni a követelményeknek.
Minden negyvenöt perc újabbnál-újabb információkkal szol-
gál. Hogy berögzüljenek, csupán a lustaságot kell félretenni és
a szórakozást hétvégére halasztani. Akit a sok ismeret mégis ki-
fáraszt, az iskolai büfében energaiforrást talál; illetve az ét-
kezdében kaphat új erőre. (Az utat a mosolygós szakács nénik
jelzik).Végezetül pedig sok sikert, kitartást kívánok minden gimis
tanárnak és iskolatársamnak. Anne Frank szavaival élve pedig
munkára buzdítok mindenkit: A lustálkodás vonzónak tetsz-
het, de elégedettséget csak a munka ad.

Dudek Heni

2. februára viacerí zamestnanci i obyvatelia Štúrova si všimli
tmavý dym vychádzajúci z najvyššieho komína celulózky. Spo-
ločnosť Smurfit Kappa v súvislosti s tým vydala nasledovnú ofi-
ciálnu informáciu pre verejnosť: 

Na začiatku rannej zmeny došlo k náhlemu vyradeniu kotla
K1 z prevádzky z dôvodu poruchy na jeho tlakovom systéme, čo
si vyžiadalo prijať neodkladné rozhodnutie o spôsobe dodávky
pary pre vykurovanie výrobných zariadení nielen pre a.s. ale aj
pre externých odberateľov – Icopal a.s. Štúrovo, Monarflex a.s.
Štúrovo, Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. a i.. Prijalo sa roz-
hodnutie o nábehu záložného kotla K4, spaľujúceho hnedé uhlie
so stabilizáciou horenia ťažkým vykurovacím olejom. 

Čo je však podstatné, kotol K4 bol do prevádzky nabiehaný zo
studeného stavu, pričom teplota spaľovania hnedého uhlia je 1
000 až 1 200 °C. Na dosiahnutie spaľovacej teploty sa na kotle
používajú nábehovo-stabilizačné horáky spaľujúce ťažký vyku-
rovací olej. To bolo dôvodom, prečo sa z komína „valil” ”tma-
vý dym”, ktorý je znamením prítomnosti nespálených ťažkých
uhľovodíkov v spalinách z dôvodu nedostatočných podmienok
pre dokonalé spaľovanie. Tento jav bol viditeľný do 9,10 h, kedy
bol kotol prifázovaný k parnej sieti.

Takýto prechodový stav je v súlade s legislatívou v oblasti
ochrany ovzdušia pred emisiami znečisťujúcich látok, Vyhláš-
kou Ministerstva životného prostredia SR č.706/2002 Z.z. a
Rozhodnutím Okresného úradu v Nových Zámkoch, odboru ži-
votného prostredia, ktorým boli pre našu akciovú spoločnosť
schválené prechodové stavy, počas ktorých nie je možné dodr-
žať určené emisné limity pre dobu nábehu kotla v trvaní 4 ho-
diny a pre dobu jeho odstavenia v trvaní 2 hodiny.

Na sledovanie prenosu znečisťujúcich látok cez hranice štátov
je vybudovaný Regionálny emisný monitorovací systém Štúrovo
– Esztergom – Dorog, ktorý je v trvalej prevádzke od mája 2005.
Denné emisné protokoly v uvedenom období nevykazujú zhor-
šenie kvality ovzdušia v regióne, aj keď v danom období bola in-
verzia. Pri minimálnom vetre severo-západným smerom
najväčšie nepríjemnosti zažili občania v Dorogu a Esztergome.

Aj keď je možné v rámci legislatívnych podmienok akceptovať
uvedený prevádzkový stav kotla K4, v prípade plánovanej náhra-
dy olejových stabilizačných horákov plynovými by sa „čierny
dym” pri nábehoch kotla K4 do prevádzky už nemal objavovať. 

V Štúrove, 2.2.2007 

Vypracoval: Juraj Gajdošik, špecialista ovzdušie, odpady

Tmavý dym z celulózky
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Aké sú prednosti osemročného štúdia? Takúto otázku si kladú
mnohí rodičia, keď navštevuje jeho dieťa štvrtý ročník ZŠ. Roz-
hoduje o tom, či bude na tejto škole pokračovať ďalej, alebo sa
bude vzdelávať na osemročnom gymnáziu. Rozhodnutie je vždy
na rodičoch, a aby bolo správne, treba počúvať a vnímať skúse-
nosti iných rodičov, žiakov, kamarátov z jedného i z druhého typu
školy. Ak mám dieťa šikovné, nemá problémy so štúdiom, je na-
dané a viem posúdiť, že v budúcnosti má na ďalšie vzdelávanie,
prečo by nemalo pokračovať na osemročnom gymnáziu. Pri po-
hľade na vývojové trendy si musíme uvedomiť, že nároky na kaž-
dého mladého človeka sa zvyšujú. Vzdelanie, ovládanie jazykov
na vysokej úrovni, či ovládanie práce s počítačmi sa dostáva do
popredia. Toto ponúka aj osemročné gymnázium, ktoré predov-
šetkým pripravuje na vysokú školu, preto aj kvalita a náročnosť
školy zodpovedá tomuto zameraniu. To však neznamená, že naši
žiaci okrem školy a učenia nepoznajú nič iné. Majú takisto bo-
hatý študentský život, mimoškolské aktivity, voľný čas, ako aj žiak
základnej školy. Ničím nie sú ukrátení, skôr naopak. O tom, aký
je život na našej škole, do akých projektov, či úspešných súťaží sa
naši žiaci zapájajú často informujeme prostredníctvom regionál-

nej tlače a oznamov. Absolventi našej školy študujú na rôznych
univerzitách doma i v zahraničí. Naša škola poskytuje rozšírenú
výučbu jazykov, výučbu informatiky a to minimálne šesť rokov
povinne, potom na základe dobrovoľnosti, ďalej prípravu na ja-
zykové skúšky, bohatý študentský život. Na základe úpravy učeb-
ných plánov žiaci končiacich ročníkov sa venujú len maturitným
predmetom, poprípade predmetom ktoré budú potrebovať v ďal-
šom štúdiu, čo im umožní adekvátnu prípravu na maturity a pri-
jímacie konanie na vysoké školy. Každoročne škola organizuje deň
otvorených dverí. V rámci tejto akcie je umožnené záujemcom,
ako aj ich rodičom sa priamo zúčastniť vyučovacieho procesu. Aj
popri tom je možné kedykoľvek sa zahlásiť, a bude Vám umož-
nené zúčastniť sa vyučovacích hodín, a súčasne Vám budú zod-
povedané aj otázky týkajúce sa štúdia na našej škole. Na osemroč-
nom gymnáziu sa dá študovať len po absolvovaní štvrtého roč-
níka základnej školy a následne úspešnom zvládnutí prijímacích
pohovorov, preto je dôležité sa včas a správne rozhodnúť. Hod-
nota školy pochádza z toho, kto učí medzi jej stenami a akými
úspešnými študentmi sa vie popýšiť.

-r- 

Mi az előnye, ha a nyolcosztályos gimnáziumba adom a gye-
rekem? – teszi kérdést fel sok szülő, amikor negyedikes álta-
lános iskolás a gyereke. Maradjon, vagy váltson iskolát? A dön-
tés természetesen a szülőé. Ha a kisdiák ügyes, s nem okoz gon-
dot számára a tanulás, minden képessége megvan ahhoz, hogy
a jövőben egyetemen tanuljon, akkor a nyolcosztályos gimná-
zium számára egy kitűnő lehetőség. A mai, igényekkel teli kor-
ban elkerülhetetlen az idegen nyelvek ismerete, a számítógé-
pek használata. Mindkettőt magas színvonalon biztosítja a nyolc-
osztályos gimnázium. Mivel a gimnázium célja az egyetemre való
felkészítés, ennek megfelelő az igényessége és minősége. Itt emelt
óraszámban tanulják az idegen nyelvet, és a nyolcosztályos gim-
náziumban legalább hat évig az informatikát. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy kisdiákjaink csak a tanulással foglalkoznak. Ak-
tívan bekapcsolódnak a diákéletbe, ugyanannyi szabadidővel
rendelkeznek, mint az alapiskolások, és nagyon büszkék arra,
hogy ők már igazi gimnazisták. Az érettségi tanévében az al-
ternatív tantervnek köszönhetően csak azokat a tantárgyakat
fogják tanulni, amiből érettségiznek. Ez jelentősen meg-

könnyíti felkészülésüket az érettségi vizsgákra. Az iskola éle-
téről, a különböző versenyeken elért eredményekről, a meg-
valósított és a folyamatban lévő projektekről a helyi médiák-
ban már tájékoztattunk, mégis fontosnak tartjuk az egyiket meg-
említeni. Egy uniós projekt keretén belül iskolánk az Állami Pe-
dagógia Intézet támogatásával részt vesz az állami alaptanterv
kialakításában, mégpedig a következő tantárgyakban: mate-
matika, informatika, angol, magyar és szlovák nyelv. Több ta-
nárunk külsős munkatársként dolgozik ebben az intézetben; tan-
könyvet fordítanak és írnak, multiplikátorként dolgoznak, részt
vesznek a kétszintű érettségi vizsgák követelményeinek össze-
állításában, továbbá a tananyagfejlesztésben tevékenykednek.
Minden évben nyílt nap keretén belül mutatjuk be iskolánkat.
Ilyenkor a szülő és a kisdiák minden kérdésére igyekszünk vá-
laszolni, s a látogatók megtekinthetik a tanítási órákat. Való-
jában iskolánkban minden nap nyitott nap, elég mindössze egy
megbeszélt időpont. A nyolcosztályos gimnáziumba kizárólag
az általános iskola negyedik osztályából lehet jelentkezni, és fel-
vételizni szükséges, így a döntést alaposan meg kell fontolni.

Oznam pre rodičov žiakov, 
ktorí majú záujem o štúdium 

na osemročnom gymnáziu 
Riaditeľstvo Gymnázia v Štúrove oznamuje rodičom, ktorých

deti – navštevujúce 4. ročník základnej školy – majú záujem o
štúdium na osemročnom gymnáziu, že prihlášky môžu odovzdať
cez riaditeľstvo ZŠ na gymnázium do 10. apríla 2007. V prípa-
de, ak by sa vyskytli problémy s prihláškami, rodičia si ich môžu
vyzdvihnúť aj na sekretariáte gymnázia a po vyplnení ich odo-
vzdať priamo na sekretariáte školy. Prijímacie skúšky sú 5. júna
2007 z nasledovných predmetov: matematika (písomný test),
slovenský jazyk (písomný test + čítanie)

„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ” sa uskutoční dňa 12. mar-
ca 2007 v čase od 8,00 – 11,30 hod. V ten istý deň o 16,00 je
stretnutie s rodičmi. Od 10. apríla 2007 je každý týždeň prí-
prava na prijímacie pohovory pre žiakov /cvičenia, riešenie prí-
kladov/.

Podrobnejšie informácie osobne na sekretariáte gymnázia, ale-
bo na tel. č.: 7511352.

Mgr. Ján Bobor, riaditeľ školy 

Felhívás az alapiskola 4. osztályát látogató
tanulók szüleihez, akik gyermeküket a
nyolcosztályos gimnáziumba íratnák

A Párkányi Gimnázium igazgatósága értesíti a tisztelt szülő-
ket, hogy a nyolcosztályos gimnáziumba a jelentkezési íveket
2007. április 10-ig, az alapiskolák igazgatóságán keresztül le-
het eljuttatni. Amennyiben a szülőknek problémáik lennének
a jelentkezési ívekkel, azokat a a gimnázium titkárságán is kéz-
hez kaphatják, majd kitöltve leadhatják közvetlenül a titkárságon.
A felvételi vizsgák időpontja : 2007. június 5. A felvételik a kö-
vetkező tantárgyakból lesznek: magyar nyelv (írásbeli+olvasás),
szlovák nyelv (írásbeli+olvasás), matematika (írásbeli).

2007. március 12-n 8,00 -11,30 óra között „NYITOTT NA-
POT” tartunk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Ugyanezen a napon 16,00 órától beszélgetés lesz a szülőkkel.

2007. április 10-től minden héten felkészítés lesz a felvéte-
lire (feladatok megoldása, gyakorlás). Részletesebb felvilágo-
sítást személyesen a gimnázium titkárságán, vagy a 7511352
telefonszámon kaphatnak. Bizalmukat előre is köszönjük.

Mgr. Bobor János, igazgató

Érdekel a nyolcosztályos gimnázium?

Mám záujem o osemročné štúdium?



1122 ffeebbrruuáárr  22000077ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

Plány matičiarov, alebo „Na kus reči s predsedom”

Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy v Štúrove s radosťou pri-
jalo ponuku vedúcej Domu ľudových tradícií v Salke, Zuzany Di-
káczovej. Ipeľské kultúrne a turistické združenie v Salke totiž získa-
lo grant v hodnote 200.000.-Sk od Nadácie pre deti Slovenska z gran-
tového programu COWPARADE. Cieľom projektu „Tvorivosťou na-
šich predkov do budúcnosti našich detí” je výučba remesiel pomo-
cou arteterapie na zlepšenie zručností našich žiakov. Spolupracov-
níci domu ľudových tradícií pravidelne pripravovali v roku 2006 pre
našich žiakov zaujímavý a pestrý program. Žiaci mali možnosť na-
hliadnuť do rôznych starších výrobných techník spoznať prácu a ži-
vot našich predkov a prácu s rozmanitým materiálom, ako navlie-
kanie korálkov, výroba jednoduchých šperkov, stromčekov šťastia,
výrobu ozdobných predmetov zo šúpolia, výrobu obrázkov servít-
kovou technikou, zdobenie veľkonočných vajíčok rôznymi techni-

kami, prípravu vianočných a veľkonočných ozdôb, maľovanie na sklo,
batikovanie, viazanie makramé, výrobu košíkov z prútia, tkanie na
tkáčskom stave, atď. Pre žiakov bol veľkým zážitkom vidieť na vlast-
né oči, ako sa pečie chlieb, bábovka a slaný koláč v skutočnej mu-
rovanej peci. Zážitok bol znásobený tým, že tieto dobroty mohli ochut-
nať. Nezabudnuteľným pre žiakov našej školy zostane Deň detí pre-
žitý v tomto milom, útulnom a rodinnom prostredí. Žiaci sa na tie-
to stretnutia v Salke veľmi tešili, cítili sa uvoľnene, veľa nového sa
naučili, stali sa zručnejšími. Uvedomili si, že za jednoduchým výrob-
kom sa skrýva zručnosť, usilovnosť, trpezlivosť a práca. A práve tú
si začali viac vážiť. Zážitky prežité v dome ľudových tradícií sú do
dnešného dňa v mysliach našich detí hlboko zakotvené, a dúfajú, že
tieto nezabudnuteľné chvíle budú môcť opäť prežiť. 

Mgr. Jolana Gergelyová, riaditeľka školy

Pomoc špeciálnej škole

Koncom roka 2006 Miestny odbor Matice Slovenskej v Štúrove oslá-
vil svoje 10. výročie znovu otvorenia svojho oblastného pracoviska. Osla-
voval tak, ako sa na jubilantov patrí. K pobrežiu Dunaja, na jedno z
najkrajších miest na Slovensku prišli štúrovských matičiarov pozdraviť
folklórne súbory miestnych organizácií MS z blízkeho okolia. Výsled-
kom skutočne kvalitnej práce bol zaplnený Dom kultúrneho strediska
a následná recepcia pozvaných hostí v oblastnom pracovisku MS (síd-
li v budove bývalej polikliniky – pozn. autora). A tak sa rok s rokom
zišiel a MO MS v Štúrove bilancoval a zároveň plánoval budúcoročné
kultúrno-spoločenské podujatia a programy pre svojich členov, sympa-
tizantov, jedným slovom pre občanov Štúrova. A aké sú predsavzatia
a tromfy MS v Štúrove.

– Pán predseda, kvalitnou prácou počas 10-tich rokov MO MS do-
kázal, že patrí medzi tie kultúrno-spoločenské ustanovizne, ktorých
podujatia patria medzi vysoko profesionálne, o čom sme sa mohli ne-
jedenkrát presvedčiť. Aké máte vízie na rok 2007 a čím naštartujete
nový matičiarsky rok?

– Priatelia, ďakujem Vám, že sa touto formou môžem k Vám priho-
voriť. Tak, ako po iné roky chystáme bohatý kultúrno-spoločenský prog-
ram o ktorom chceme verejnosť informovať formou miestnych médií.
V krátkosti by som naznačil náš celoročný plán.

Vo februári začíname tradičnou Fašiangovou zábavou matičným ple-
som, a pokračujeme divadelným zájazdom na muzikál „Divotvorný hr-
niec” v Nitre. V marci označovanom ako mesiac knihy to bude zdobe-
nie kraslíc a zhotovenie korbáčov na Veľkonočné sviatky, apríl bude v
znamení prevažne Valného zhromaždenia MO MS. Máj bude našim vzde-
lávacím mesiacom pre školy a výchovné zariadenia, keď organizujeme
vedomostné súťaže pre ročníky I. a II. stupňa ZŠ, a následne divadel-
ný zájazd – Májová divadelná Nitra – výber atraktívneho muzikálu, a
kultúrno-spoločenské stretnutie s krajanmi žijúcimi v zahraničí. Letné,
resp. prázdninové mesiace budú v znamení spomienky národných bu-
diteľov Cyrila a Metoda, oslavy zvrchovanosti SR, a radi by sme pre mla-
dých zorganizovali Medzinárodný výstup mládeže na Rysy vo Vysokých
Tatrách. August bude v znamení výletu po krásach Slovenska „Poznaj
svoju krajinu”. Deň matiek máme v pláne na mesiac október a diva-
delný zájazd, jesenný november bude v znamení príprav na Vianočné
sviatky – zdobenie perníkov a Vianočná ikebana. Posledný mesiac v roku
sa tradične stretneme s Mikulášom a zorganizujeme posedenie pre se-
niorov – Posedenie pod jedličkou. 

Samozrejme priatelia o všetkých podujatia budeme Vás bližšie infor-
movať buď formou káblovej TV, formou štúrovských novín, alebo sa
môžete informovať v Oblastnom pracovisku MO MS v Štúrove.

– Viem, že máte kvalitný kontakt so ZŠ. Ste im nápomocný? V čom
je vaša podpora a na druhej strane s čím novým ich prekvapíte?

– Dlhoročná spolupráca so ZŠ a Gymnáziom v Štúrove prináša vzá-
jomno-prospešné aktivity. Vedomosti o krásach našej vlasti prezento-
vali žiaci ZŠ Štúrovo, Svodín, Gbelce a gymnázia na súťažiach „Domo-
vina moja” a „Slovensko moja vlasť”. Každý účastník si odniesol vec-
né ceny. V tomto roku ich znova príjemne prekvapíme.

– Kvalitnú prácu odvádzate aj v komunikácii s najstaršou resp. skôr

narodenou generáciou. Nie je tajomstvom, že aj oni majú záujem o
nové veci a tým sa členstvo tejto skupiny rozrastá, lebo určite radi cho-
dia medzi vás.

– Pripravujeme program matkám, ktorý slovným, tanečným a spe-
váckym vystúpením prednesú deti folklórneho súboru, spevokol MO
a Mariánskej družiny. Bude rezonovať najkrajšie slovo – MAMA vzbud-
zujúce radosť, roztváranie náruče, ale aj smútok, keď jej už niet. Nikdy
nie je v nás dostatok vďačnosti za všetku lásku a obetavosť, ktorou nás
zahŕňajú, je preto krásne, keď si na ne spomenieme.

– Nedá mi položiť vám jednu otázku. Ohlas matičiarov a tak tro-
chu dopyt generácií je po divadelných zájazdoch do Nitry a Bratis-
lavy. Určite sú to podujatia, ktoré sú ekonomicky najnáročnejšie kvô-
li doprave. Neuvažujete o organizovaní takýchto zájazdov 2-3-krát
do roka?

– Forma takejto kultúry je v Štúrove akýmsi lákadlom, dopytom v
posledných rokoch. V tomto roku to rozbehneme februárovým pred-
stavením v Nitre – muzikálom Divotvorný hrniec. Presné info bude v
káblovej TV.

– Matičiarsku loď dlhé roky ťahá generácia, ktorá sa zaslúžila o zno-
vu otvorenie oblastného pracoviska za čo jej patrí uznanie a absolu-
tórium. Ako je to s mladšou generáciou?

– S mladšou generáciou je to slabšie, je doslova dopytom. V dnešnom
svete je množstvo rôzneho druhu zábavy. V MO MS čo nevidieť nas-
tane generačný problém, s ktorým sa budeme snažiť „popasovať” snáď
s úspešným výsledkom.

– V minulosti ste rozbehli družobné styky so Slovákmi žijúcimi v
Maďarsku. Plánujete rozšíriť kontakty aj so Slovákmi žijúcimi v iných
krajinách – Česko, Poľsko a pod.? 

– Družobné vzťahy intenzívne rozvíjame a utužujeme so Slovákmi
v Maďarsku, konkrétne s Piliscsabou. Stretli sme tam veľa srdečných ľudí
a vieme, že tam beží pestrí „slovenský” život.

– Aká bude medializácia podujatí, tak aby o nich vedelo čo najviac
ľudí?

– Našu činnosť chceme medializovať cez ŠTV, Štúrovo a okolie, a pro-
pagáciou verejných oznámení. 

– Štyri roky prešli ako voda. Prišiel rok, v ktorom by sa malo usku-
točniť valné zhromaždenie MO MS v Štúrove. Pripravujete sa na neho?
Máte už termín konania?

– Áno máte dobré informácie. Valné zhromaždenie sa uskutoční v tom-
to roku už v spomínanom mesiaci apríl. Prípravy sa už začali. Bude to
zhrnutie práce za posledné volebné obdobie, kde budeme hodnotiť pl-
nenie zámerov, hospodárenie a výkon voľby predsedu, členov výboru,
dozornej rady a predsedu dozornej rady MO MS.

Touto cestou by som chcel upozorniť verejnosť, že o dopyte akých-
koľvek podujatí sa môžete informovať v oblastnom pracovisku každý
utorok od 10:00 – 15:00 hod. a na info-tabuliach v meste, alebo v štú-
rovskej ŠTV.

– Pán predseda, ďakujem Vám za rozhovor a prajem ešte veľa úspeš-
ných podujatí pre štúrovských občanov.

Zhováral sa: Mgr. Miroslav Chalmovský
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Zvláštne veci sa dejú v poslednom polroku v Kameníne. Do-
máce zvieratá obce vraždí dosiaľ neznámy tvor. Vedenie obce
nakoniec vec uznalo za tak vážnu, že požiadalo políciu o po-
moc. Prednedávnom uhynulo za jednu noc deväť kôz, potom
našli tri roztrhané ovce s prehryznutým hrdlom. „Príšera” svo-
je obete nezožerie iba zabije a roztrhá. „Celá vec sa začala prib-
ližne pred polrokom, odvtedy uhynulo viac kôz, sliepok, za-
jacov a iných domácich zvierat. Zatiaľ sme nevedeli zistiť čo
alebo kto spôsobuje tieto jatky” – povedal s ľútosťou staros-
ta, Ladislav Benefi. Jeden z poškodených nariekal, že „od po-
hromy ich neochránil ani plot ani chliev z hrubých dosiek. Ne-

tvor sa prehrýzol cez plot i cez hrubé dosky”. Krviprelievanie
prebieha hlavne cez noc, preto je ťažké dolapiť páchateľa. De-
dinčania zatiaľ bezvýsledne pátrajú po tajuplnom zvierati. Po-
ľovníci tvrdia, že to síce môže byť i kuna alebo rys, najprav-
depodobnejší je však krvilačný pes. Tento názor podporuje aj
starosta, podľa neho môže ísť o nejaký druh bojového psa, ale
s určitosťou to nie je možné potvrdiť. „Štvrťročne schytávame
túlavé psy, pred Vianocami odniesli od nás 20 takýchto psov.
Obyvatelia sa boja, našťastie na ľudí ešte nezaútočil neznámy
tvor. 

Szép Éva (preklad: gp)

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpeč-
nosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období každoročne na-
rastá počet požiarov i výška spôsobenej škody. Tento rok v dô-
sledku suchej zimy sa vytvorili podmienky na vypaľovanie su-
chých porastov prakticky už od začiatku roka a štatistika po-
žiarov zaznamenáva smutné rekordy. Vypaľovanie starých tráv-
nych porastov bolo v dávnejšej minulosti málo početné, čo sú-
viselo s dôsledným obhospodarovaním všetkých pozemkov. Pred-
pokladaný úžitok zo zbavenia sa nepotrebných suchých poras-
tov ohňom vysoko prevyšujú škody, ktoré takéto požiare zaprí-
činia. Ľudia už vychádzajú upratovať do záhrad, prípadne sa
vyberú na výlet do prírody a robia si ohníčky. Občania riešia
jarné upratovanie v záhrade či na poli vypaľovaním. Nielenže
to zákon zakazuje a zemi, prípadne živočíchom, žijúcim v nej,
oheň neprospieva, ale stačí, aby zafúkal vietor a tragédia je ho-
tová. 

Zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vypaľovanie
tráv zakazuje a jeho porušenie môže stáť občana až 5000 ko-

rún, pri opakovanom zistení dokonca 10 000 korún. Ak by sa
však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba, alebo fy-
zická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až pol mi-
lióna korún, pri opakovanom zistení dokonca až 1 milión ko-
rún. 

Občania nemajú zakázané spaľovanie odpadu, prípadne uro-
biť si ohník na určenom mieste, ale musia dodržať niektoré bez-
pečnostné pravidlá (nepáliť oheň počas vetristého počasia, ohra-
ničiť ohnisko vyhĺbeninou, ku ohnisku si pripraviť na zahase-
nie nežiaduceho ohňa zdroj vody, resp. hliny). Podnikatelia si
musia na spaľovanie odpadu vyžiadať súhlas na príslušnom
okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Treba
veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov
z vypaľovania starej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce
pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dy-
miace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská. 

npor. Tivadar Bréda 
veliteľ hasičskej stanice

Furcsa dolgok történnek az utóbbi fél évben Kéménden: a
1500 lelket számláló falucska lakóinak házi állatait egy ed-
dig ismeretlen „lény” tizedeli. A település vezetése a helyze-
tet végül olyan komolynak ítélte, hogy a rendőrségtől kért se-
gítséget. Volt, amikor kilenc vemhes kecske pusztult el
egyetlen éjszaka alatt Kéménden, s volt mikor három birká-
nak harapta el valami a torkát. A „rém” nem eszik az állat hú-
sából, csak megöli, majd darabokra szaggatja őket. „Körül-
belül fél éve tűnt fel ez a jelenség, azóta már több kecske, tyúk
és más háziállat pusztult el. Eddig nem tudtuk megállapíta-
ni, hogy mi, vagy ki okozza a mészárlást” – mondta sajnál-
kozva a polgármester, Benefi László. A kárvallottak egyike el-
mondta, hogy „sem az erős deszkákból készült ólak, sem a ke-

rítés nem óvta meg a jószágokat. Az a valami kettéharapta a
deszkákat, betörte a palánkot, a kerítésen még most is jól lát-
hatók a nyomok”. A vérontások általában az éjszaka folyamán
történnek, ezért nehéz rajtakapni az elkövetőt. A falu lakói
mindhiába keresik a titokzatos állatot. A vadászok szerint nyest
vagy hiúz is végezhet ilyen mészárlást, de a jelek alapján a he-
lyiek leginkább vérebre gyanakszanak. Ezen a véleményen van
a polgármester is, elmondása szerint valamilyen harci kutya
lehet a tettes, de biztosat senki sem tud. „A kóbor ebeket ne-
gyedévenként összeszedetjük: karácsony előtt húsz ilyen ál-
latot vittek el a sintérek. A lakók félnek, de szerencsére ed-
dig emberre nem támadt az ismeretlen állat. 

Szép Éva 

Nebezpečný zlozvyk

Titokzatos rémtől rettegnek Kéménd lakói

V Kameníne panuje strach

Február másodikán reggel meghibásodott a párkányi papír-
gyár egyik kazánja, ezért egy másik, hideg állapotban lévő fű-
tőberendezést kellett elindítani. Az ebben lévő fűtőolaj azon-
ban nem volt felmelegítve, ez okozta a jól látható, gyárké-
ményből kiáramló fekete füstöt, amely sem a gyár illetékesei,
sem a helyi zöld szervezetek szerint nem jelentett közvetlen ve-
szélyt. A probléma két-három óra alatt megoldódott, komolyabb
környezetszennyezés nem történt. A papírgyár munkatársa,
Gajdosík György tájékoztatása szerint a kazán újraindítása okoz-
ta a problémát. A vonatkozó törvények értelmében ilyen ese-
tekben négy órán belül kell elérni az előírt emissziós értéke-

ket, s a mért kibocsátás csak egy kis emelkedést mutatott, így
a korom miatt nem lett komolyabb szennyezés. A legmagasabb
értékek Dorogon, Esztergomban, majd Párkányban voltak mér-
hetők. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság munkatársa szerint is alkalomszerű problémáról volt
szó. Legutóbb tavaly tavasszal fordult elő hasonló eset. Az Esz-
tergomi Környezetkultúra Egyesület munkatársa, Horváth
Zoltán szerint emberre nézve nem volt veszélyes a kibocsátott
szennyezés. A szakember megerősítette, hogy az utóbbi néhány
évben valóban nem fordult elő ilyen eset.

Szép Éva

Fekete füst a papírgyárból
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Átadták a gimnázium új tantermeit
Február 9-én ünnepélyes keretek között átadták a Párkányi Gim-

názium harmadik emeleti felépítményét. A 11,5 millió korona ér-
tékű beruházás két év alatt valósult meg és általa megoldódtak a tan-
intézmény helységgondjai. A szürke épülettömb tetszetős építménnyé
változott, tovább csinosítva az iskolautca képét. Az átadási ünnep-
ségen megjelentek a beruházók, kivitelezők, partnerek képviselői,
akik rövid kultúrműsor után megtekintették a négy osztálytermet,
egy klubhelyiséget és szociális helységeket magába foglaló felépít-
ményt.

Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel, Farkas Iván, parlamenti
és megyei képviselő, Fekete László, megyei képviselő, Kürthy Jó-
zsef és Milan Illáš és Zuzana Vadkertyová, a Nyitra megyei ön-
kormányzati hivatal képviseletében, Alexander Volšík, a kivitele-
ző Prospekt cég igazgatója, Dirk Poot, a Smurfit Kappa Štúrovo Rt.
vezérigazgatója, Ján Oravec, Párkány polgármestere, Szép Rudolf,
Párkány alpolgármestere, a baráti iskolák vezetői és más meghívott
vendégek. A szemle után az iskola igazgatósága, szülői munkakö-
zössége és tantestülete fogadást adott a vendégek tiszteletére.

-h-

Odovzdali nové učebne gymnázia
9. februára sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie novej nadstav-

by gymnázia. Investícia v hodnote 11,5 milióna korún bola rea-
lizovaná za dva roky a vyriešila priestorové problémy ustanoviz-
ne. Sivá budova získala svieži nový tvar, čím ďalej spestrila vzhľad
školskej ulice. Na slávnosť prišli zástupcovia investora, dodávate-
ľa, partnerov, ktorí po krátkom kultúrnom programe v podaní štu-
dentov školy si prezreli štyri učebne, klubovňu a priľahlé zariade-
nia. 

Na odovzdaní objektu vedenie školy mohlo privítať vzácnych hos-
tí: Ivána Farkasa, poslanca NR SR a Nitrianskeho VÚC, László Fe-
keteho, poslanca Nitrianskeho VÚC, Jozefa Kürthyho, Milana Il-
láša és Zuzanu Vadkertyovú, zástupcov úradu Nitrianskeho samo-
správneho kraja, Alexandra Volšíka, riaditeľa dodávateľskej firmy
Prospekt, Dirka Poota, generálneho riaditeľa akciovej spoločnos-
ti Smurfit Kappa Štúrovo, Jána Oravca, primátora Štúrova, Ru-
dolf a Szépa, zástupcu primátora Štúrova, riaditeľov partnerských
škôl a ďalších. Po prehliadke školy riaditeľstvo školy, rodičovské
rady a pedagogický zbor prijali pozvaných hostí na recepcii.

-h- 

Volt egyszer egy Öreg utca
Február 22-én ezzel a címmel nyílt kiállítás Gerstner István párká-

nyi festőművész alkotásaiból és Gerstner Ákos fotóiból. A nagyszámú
jelenlévő előtt Juhász Gyula, a múzeum igazgatója és Gerstner István
nyitották meg a tárlatot. Ezzel a kiállítással a két szerző és szervezők
a mára már gyakorlatilag lebontott utcában élt emberek előtt szándé-
koztak tisztelegni és a múzeum látogatói számára a régi városrész egy-
egy jellegzetes házát felidézni. Juhász Gyula szavai szerint e tárlat egyút-
tal mementó is a nyolcvanas években lebontott városrész fölött. 

Gerstner István arra hívta fel a figyelmet, hogy míg a Gurgyal és az
Öreg utca átvészelte a századok dúlásait, a török hódoltságot követő
harcokat, a kitelepítést, deportálást és betelepítést, a múlt század utol-
só éveinek megpróbáltatásait nem sikerült túlélnie. A régi városrész vi-
rágzó kertjei helyén gaz ütötte fel a fejét és a tősgyökeres lakók kény-
telenek voltak más otthont keresni maguknak. Az ilyen fajta falurombolás
nemcsak Párkányra volt jellemző. A dózerek az egész országon vé-
gigdübörögtek, mert ezt kívánta a kor szelleme. A Öreg utca régi há-
zai eltűntek a történelem süllyesztőjében. Gerstner Ákos fotói és Gerstner
István remek festményei őrzik az utca egykori otthonainak hangula-
tát. Már csak ezért is érdemes megtekinteni a tárlatot. 

-O-

Bola raz jedna Stará ulica
Pod týmto názvom sa 22. februára otvorila výstava z malieb štú-

rovského maliara Štefana Gerstnera a fotografií Ákosa Gerstnera. V
prítomnosti početného obecenstva výstavu otvorili Július Juhász, ria-
diteľ múzea a Štefan Gerstner. Dvaja autori a organizátori touto vý-
stavou chceli vzdať hold ľuďom, ktorí žili v tejto asanovanej časti mes-
ta, a oživiť niekdajšie typické domy tejto ulice pre návštevníkov mú-
zea. Podľa slov Júliusa Juhásza táto výstava je zároveň mementom
nad Starou ulicou. 

Štefan Gerstner upozornil na to, že kým Gurgyal a Stará ulica (dnes
Sobieskeho) prežila pustošenie stáročí, tureckého panstva, následných
vojen, deportácie, kolonizácie, posledné roky minulého storočia už
nemohla prežiť. Na mieste kvitnúcich záhrad starej časti mesta vy-
rástla burina, a pradávni obyvatelia ulice si museli pre seba nájsť nové
domovy. Takýto spôsob likvidácie postihlo nielen Štúrovo, ale celú
krajinu, lebo to vyžadoval duch doby. Domy Starej ulice zanikli v pre-
padlisku dejín. Vzácne maľby Štefana Gerstnera a fotografie Ákosa
Gerstnera pre nás uchovávajú ducha niekdajších domovov Starej uli-
ce. Už len preto sa oplatí navšíviť túto výstavu.

-O- (Preklad: -h-)

Újabb világháborús bomba a hídnál 
Február 12-én egy mázsás repülőbomba miatt állt le a forga-

lom a Mária Valéria hídon. A bombát az esztergomi oldalon vég-
zett medermunkák közben hozta felszínre egy kotrógép, mint-
egy 50 méterre a hídtól. A szerkezetet a tűzszerészek hatásta-
lanítottak. A második világháború idején, 1944 végén, illetve 1945
elején többször is bombázta a hidat a brit-amerikai légierő, de
a bombák mindannyiszor célt tévesztettek. Könnyen elképzel-
hető, hogy a híd környékén nem ez az utolsó robbanószerke-
zet, amelyet a Duna kavicságya rejteget. -v-

Ďalšia bomba pri moste
12. februára bola pozastavená preprava cez most Márie Valérie

v dôsledku toho, že pri čistiacich prácach koryta na ostrihomskej stra-
ne – približne 50 metrov od mosta – našli stokilovú bombu pochá-
dzajúcu z druhej svetovej vojny. Bombu vytiahlo z vody rýpadlo, a
následne pyrotechnici zneškodnili výbušninu. Počas druhej sveto-
vej vojny – koncom roka 1944 a začiatkom roka 1945 – anglo-
americké letectvo niekoľkokrát bombardovalo most, ale bomby vždy
minuli svoj cieľ. Je celkom možné, že koryto Dunaja v blízkosti mos-
ta skrýva ešte ďalšie výbušniny z týchto čias. (preklad: gp)
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Stretnutie základných 
hudobných škôl V4

Zúčastnila som sa na troch podujatiach projektu „V 4 Ju-
nior”. Bola som v Budapešti, v Štúrove i v Prahe. Dostala som
ponuku ukázať svoje schopnosti v Budapešti a využila som
ju. Vôbec som to neobanovala, naopak, na ostatné poduja-
tia som sa už prihlásila sama. Cez tento projekt sme mali mož-
nosť spoznať hudobníkov z iných krajín. Videli sme na akej
úrovni hrajú a bola to pre nás aj akási motivácia, aby sme
sa tej hudbe ešte viac venovali. Okrem hudobných zážitkov
veľké pocity v nás nechali i samotné metropoly, v ktorých sme
vystupovali. Mali sme možnosť obzrieť si miesta na ktoré sa
málokto dostane. Pre mňa bol zo všetkého najväčší zážitok
v Budapešti, kde som mala tú česť zastupovať moju školu, mes-
to Štúrovo i SR na koncerte v divadle Thália. Moje dojmy sa
ťažko opisujú, ale prajem ich každému. Tento projekt nám
všetkým dal veľmi veľa. Skúsenosti, zážitky, nové známosti.
Budúcnosť V 4 je len vtedy istá, keď sa aj mladé generácie –
ako sme my – poznáme. Som hrdá na svoju školu a na svo-
jich spoluhráčov, lebo sme boli schopní konkurovať veľkým
školám, ako sú ZUŠ-ky z Krakowa, Prahy a Budapešti. Dú-
fam, že aj inokedy budeme mať takúto možnosť presadiť sa,
a že ju všetci využijeme. 

Dominika Záhoreczová

A Stilla Pectus Budapesten
A Stilla Pectus női kamarakórus nagy megtiszteltetésben részesült,

amikor 2006. január 22-én Budapesten szerepelt a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából rendezett ünnepi hangversenyen. A meghívás
a budapesti Tóth Aladár Zeneiskolától érkezett. A kórus nagyon szí-
vélyes fogadtatásban részesült, ami szintén hozzájárult odaadó, szív-
ből jövő előadásukhoz. A műsorban felléptek még egyebek között
a Tóth Aladár Zeneiskola növendékei, valamint a meghívott isko-
lák képviselői. A kórus jó érzéssel, boldogan tért haza, hogy a kö-
zös éneklés örömteli érzését átnyújtsa hazai közönségének.

Gyarmati Zsuzsa

Bortanfolyam Garamkövesden
Február 4-én második alkalommal rendeze meg a kövesdi Szkala

Egyesület a tavaly nagy sikerrel zárult garamkövesdi borászati tan-
folyamot. Idén a rosé és vörösborkészítés, a kisbirtokok hagyo-
mányai és borászati módszerei, valamint a borturizmus kerültek
középpontba. Előbbi témát a nagy borászati tapasztalattal ren-
delkező Román Péter (az Egervin volt főborásza fejtette ki. A kis-
birtokos borászkodásról Förhénci Horváth Gyula nagykanizsai
hegybíró, etnológus és aktív kisbirtokos borász beszélt. A kisméretű
borászatok fontos piaca a turizmus, erről Geönczeöl Attilától hall-
hattak a résztvevők előadást.

-v-

Ülésezett az eurorégió
polgármesteri parlamentje
Kiemelkedően magas érdeklődés, 81 település képviselőjének

jelenlétében került sor az Ister-Granum Eurorégió polgármeste-
ri parlamentjének közgyűlésére február 22-én Esztergomban. A
Szent Adalbert Képzési Lelkiségi és Konferenciaközpontban meg-
rendezett ülés legfőbb célja az volt, hogy a 2007–2013 közötti
európai uniós költségvetési ciklus során megvalósítandó eurorégiós
projektek kidolgozása megkezdődhessen. A szakmai előadások
a megnyíló pályázati lehetőségeket, a pályázás feltételeit ismer-
tették. Török Zsolt, a Váti Kht. programmenedzsere az
INTERREG programot felváltó Szlovák–Magyar Területi Együtt-
működés Operatív Programról beszélt. Az eurorégió fejlesztési
ügynöksége 14 nagyprojekt kidolgozására és megvalósítására tett
javaslatot. Ezek között szerepel többek között határon átnyúló
borút létrehozása, regionális idegenforgalmi tájékoztató rendszer
kiépítése vagy az egészségügy és a katasztrófaelhárítás integrációja
is. A 102 települést magába foglaló integráció az elkövetkezen-
dő évek során mintegy 30 millió euró értékű beruházást szeret-
ne megvalósítani a most kidolgozandó projektek segítségével.

-h-

Zasadal parlament 
starostov euroregiónu

Pri vysokom záujme starostov, ktorí zastupovali až 81 obcí
sa konalo parlamentné valné zhromaždenie starostov Eurore-
giónu Ister-Granum 22. februára v Ostrihome. Hlavným cie-
ľom zasadnutie konaného v Duchovnom a konferenčnom
centre Svätého Vojtecha bolo, aby sa začalo vypracovanie re-
gionálnych projektov pre rozpočtové obdobie EÚ na roky
2007–2013, ktoré euroregión mieni realizovať. Odborné refe-
ráty boli zamerané na grantové možnosti a podmienky ich zís-
kavania. Projektový manažér Zsolt Török hovoril o Operatív-
nom programe slovensko-maďarskej územnej spolupráce, kto-
rý nahradí program INTERREG. Rozvojová agentúra eurore-
giónu podala návrh na vypracovanie a realizáciu 14-ych veľ-
kých projektov. Medzi nimi figuruje napríklad zriadenie vínnej
cesty preklenujúcej hranice, alebo integrácia zdravotníctva a sys-
tému ochrany pred živelnými pohromami a katastrofami. Eu-
roregión, ktorý integruje 102 usadlostí v nasledujúcich rokoch
mieni preinvestovať okolo 30 miliónov eur prostredníctvom te-
raz naštartovaných projektov.

-h-

Takarékosabb intézmények és átláthatóbban, egyúttal haté-
konyabban működő támogatási rendszer segíti újévtől a határon
túl élő magyarokat – mondta nemrégiben Danks Emese kor-
mányszóvivő. Mindezek érdekében viszont alaposan át kellett ala-
kítani az eddigi intézményi és szervezeti struktúrát.

A kormán döntött a határon túli magyarokkal foglalkozó in-
tézményrendszer, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekkel
foglalkozó szervezetek átalakításáról. A döntés értelmében újévtől
megszűnt a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH), és a Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH). Mindkét szervezet fel-
adatát a Miniszterelnöki Hivatal külkapcsolatokért és Nemzet-
politikáért Felelős Szakállamtitkársága vette át. Szintén újévtől

jött létre a Szülőföld Alap Iroda, amelybe beolvad az Illyés Köz-
alapítvány. A Határon Túli Magyar Oktatásért Közalapítvány az
Oktatásért Közalapítványba, míg az Új Kézfogás Közalapítvány
a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállal-
kozásösztönzési programok lebonyolítására létrehozott gazdasági
társaságba olvad be. A közalapítványok vagyonát továbbra is az
eredeti, alapítói célra fordítják, a támogatási rendszer átalakítá-
sa állítólag nem jelenti a források csökkentését. Ugyanakkor az
átalakítás jelentős megtakarítást eredményez. A kormányzat
szerint a szakmai és politikai szint elválasztásával politikailag és
szakmailag megalapozottabbá válhatnak a döntések.

(Forrás: Népszava)

Átalakították a határon túli magyarokkal 
foglalkozó intézményrendszert



1166 ffeebbrruuáárr  22000077ŠŠttúúrroovvoo  aa  ookkoolliiee PPáárrkkáánnyy  ééss  VViiddéékkee

Dňa 8. februára 2007 uplynulo päť rokov, čo nás náhle 

navždy opustila naša drahá, milovaná manželka, 

mamička, dcéra a krstná mama 

JULIANNA GÁLOVÁ

S láskou spomína a jej pamiatku vo svojom srdci uchováva:

manžel Jozef, syn Tomáš, rodičia Törökovci a krstné deti: 

Juditka, Žofika a Baláž.

Ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.

Fájó szívvel emlékezünk halálának első

évfordulóján szeretett édesanyánkra,

nagymamára, dédire, 

özv. TRENKA (szül. Rusznyák)

JULIANNÁRA

akitől 2006. február 27-én örökre búcsút

kellett vennünk. 

Emlékét őrző családja

4. marca uplynulo smutné výročie, keď sme sa

navždy rozlúčili s našim milovaným synom

ONDREJOM SZEMŐKOM 

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami venujú tichú

spomienku na nášho Ondríka. Kto bol

milovaný, nebude zabudnutý.

Smútiaca rodina

Felejthetetlen vagy, mert nagyon szerettünk,

vigaszunk nincs, mert te voltál mindenünk.

Szomorú szívvel emlékezünk március 4-én,

halálának első évfordulóján, szeretett fiunkra,

SZEMŐK ANDRÁSRA 

Szeretete továbbra is bennünk él. 

Örökké gyászoló családja

Egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk...

Szomorú szívvel emlékezünk március 3-án,

halálának 5. évfordulóján 

VARGA ATTILÁRA

akit a kegyetlen halál életének 36. évében

ragadott ki szerettei köréből. 

Emlékét őrző családja

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra

MIHÁLY CSABÁRA 

akit a kegyetlen halál 23 éves korában

ragadott el szeretteitől.

A gyászoló család

„Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet, szívünkben

örizzük drága emlékedet.”

„Mi mindig veled vagyunk, a szívünkben Te mindig élsz. 

Úgy mint a csillagok az égen az est sötétjében.”

MMAARREEŠŠ  MMIIRRKKOO  ––  AALLLLIIAANNZZ--SSPP,,  aa..ss..
AAggeennttúúrrnnaa  kkaanncceelláárriiaa  ŠŠttúúrroovvoo

HHllaavvnnáá  3300
TTeell::  00990055//553333  882266

PPOOZZOORR
PPrriijjmmee  ddoo  zzaammeessttnnaanniiaa  aammbbiicciióózznnyycchh,,  bbeezzúúhhoonnnnýýcchh  ľľuuddíí  

((aajj  ddôôcchhooddccoovv))..  
PPrrááccaa  vv  ppooiissťťoovvnnííccttvvee..

VVyyšškkoolleenniiee  hhrraaddíímmee  vv  ppllnnoomm  rroozzssaahhuu..
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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

Oznámenie
Riaditeľstvo Gymnázia v Štúrove a rodičovské združenie touto cestou

ďakujú každej právnickej i fyzickej osobe, ktorá v roku 2006 poskytla 2% zo
svojej dane pre gymnázium, a tým pomohla preklenúť finančné ťažkosti školy.
Financie boli použité na modernizáciu výpočtovej a informačnej techniky a na
nákup audio-vizuálnych učebných pomôcok.

Obraciame sa na rodičov a priateľov školy, ako aj na ostatných daňovníkov,
ktorým nie je ľahostajný ďalší rozvoj gymnázia a jeho žiakov, aby aj v tomto
roku prispeli 2% z dane na účet: 

Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Adyho ul. 7 
č.ú: 0034736040/0900 SLPS a.s., 94301 Štúrovo, Hlavná 30
IČO: 17319617/312
Za podporu Vám ďakujeme 

RZ a riaditeľ školy

Felhívás
A Párkányi Gimnázium Igazgatósága és Szülői Munkaközössége ezúton

mond köszönetet mindenkinek, aki 2006-ban jövedelemadójának 2%-át az
iskola támogatására ajánlotta fel, ezzel is elősegítetve az intézményünkben
folyó munka anyagi hátterének biztosítását. A befolyt összeget informatikai és
számítástechnikai berendezések, valamint audio-vizuális segédeszközök
vásárlására fordítottuk.

Ezúton fordulunk a szülőkhöz, iskolabarátokhoz és mindenkihez, aki
számára nem közömbös a Párkányi Gimnázium további fejlődése, hogy
adójának 2%-át ez évben is utalja át a következő számlára:

Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Gymnázium Štúrovo 
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – Gimnázium Párkány
Adyho 7, 94301 Štúrovo
OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrovo
Számlaszám: 7762171/5200
IČO: 35626356 
Sid: 395 
Támogatásukat előre is köszönjük.

Az iskola igazgatósága és a z SzMSzSz vezetősége

FELHÍVÁS
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tisztelettel kérjük Önt, kedves családját, ismerőseit, hogy támogassák a Párkányi

Szent Imre Magyar Nevelési Nyelvű Egyházi Óvoda működését „A Gyermekekért” pénz-
alapon keresztül, adójuk két százalékával. A szükséges nyomtatvány óvodánkon is be-
szerezhető. Óvodánk a Szövetkezeti sor 22 szám alatti épület „C” pavilonjában található.
Telefon: 036/7511433. A nyilatkozatot március végéig szíveskedjenek eljuttatni az adó-
hivatalba óvodánkon keresztül, vagy személyesen, ill. postán.

A Szent Imre Egyházi Óvoda 1995-ben alakult, mint Szlovákia első egyházi óvodája.
Európában egyedüli óvodaként csupán mi rendelkezünk saját címerrel és zászlóval. A ke-
resztény értékek ápolása mellett nagy súlyt fektetünk anyanyelvi kultúránk, a szép ma-
gyar beszéd ápolására. Segítsenek bennünket, hogy célkitűzéseinknek a jövőben is eleget
tudjunk tenni. Nagy gondot okoz számunkra az energiaköltségek fizetése és pénzügyi
okokból már több éve takarítónő nélkül üzemel óvodánk.

Családias, gyermekközpontú óvodánkon belül a pénzügyi nehézségeken túl is az
alábbi lehetőségeket és tevékenységeket biztosítjuk:

• A keresztény értékek ápolása
• az újonnan beíratott gyermekek részére az első iskolai év díjtalan!
• a további évek tandíja a mi óvodánkon a legalacsonyabb!
• az egyházi óvodánkból elballagó gyermekek tanszercsomagot kapnak ajándékba
• ingyenes angol nyelvoktatás
• dramaturgiai nevelés – népmesék színpadi feldolgozása, a gyermekszínjátszás és bá-

bozás alapjainak elsajátítása
• személyiségfejlesztő tevékenységek
• interaktív programok, naponta kreativitást fejlesztő manuális tevékenységek az is-

kolára való felkészítés érdekében
• színvonalas kultúrműsorok szervezése
• népi játszóház – programok szervezése szülőknek és gyermekeknek
• szülő – gyermekbál rendezése
• egy teljes hétig tartó gyermeknap változatos programokkal, személyre szóló édes-

ségcsomaggal
• sportrendezvények, ingyenes kirándulások szervezése
Amennyiben programunk szimpatikus Önnek, kérjük támogasson bennünket adója

2 % – val.
Pénzalapunk neve: (kizárólagosan a Szent Imre Egyházi Óvoda támogatására alakult)
Pre deti n. f. – A Gyermekekért
Jogi formája: neinvestičný fond
Cím: Petőfiho 24, 943 01 Štúrovo
IČO: 35606401
Számlaszám: 0034740074/0900
Támogatását tisztelettel köszönjük:

Vízi Katalin, az egyházi óvoda igazgatója, „A Gyermekekért” alapítója

A Társulás eddigi munkájáról
A Szlovák Belügyminisztériumban 2001 januárjában bejegyzett

polgári társulás regionális szinten fejti ki tevékenységét a párkányi
régióban. 

Célja : 
– a régió kulturális életének fellendítése, főleg a népművészeti kultúra, a hagyo-

mányőrzés /nem színpadi/ éltetése, átadása a következő generációknak
– a régió történelmi eseményeinek megismertetése, a történelmi helyek feltárása
– a társadalom-politikai témák megvitatása konferenciák formájában
– a kultúrturizmus erősítése, elősegítése
Az elmúlt öt év alatt : 
– továbbképző tanfolyamot szerveztünk a falusi turizmus és a közösségfejlesztés témára

/ez utóbbit fiatalok bevonásával/
– régi népszokásokat elevenítettünk fel a hagyományokat még őrző falvainkban 
/Kisgyarmaton: disznóölés, tollfosztás, húsvéti locsolás, turisták részvétele mellett
– évente más – más település önkormányzatával konferenciát rendeztünk aktuális tár-

sadalom-politikai témára: Vidékfejlesztés – falusi turizmus, Európai útravaló, Merre tart
Szlovákia. A konferenciák eddigi helyszínei : Nána, Kéménd, Bart, Szőgyén, ahol neves
hazai politikusok, de főleg anyaországi szakemberek adtak elő.

– 2003-tól – a Párkányi csata 320. évfordulóján – Párkányban rendezzük meg minden
év októberében a regionális történelmi konferenciát, ahol jeles évfordulókra emlékezve
tartanak előadást magyarországi történészek. 2006-ban az 1956-os forradalomra emlé-
keztünk, olyan előadókkal, mint Rácz Sándor, Csapó Endre, az ausztráliai Magyar Élet
szerkesztője, Für Lajos, volt honvédelmi miniszter, Simon Attila és Bukovszky László
hazai történészek. Ezen a konferencián bemutatásra került a párkányi csata emlékművé-
nek bronz-, és kő makettje.

Rendezvényeinken, konferenciáinkon a régió polgármesterei, civilesei, vállalkozói
vesznek részt, s általában 50-70 hallgatója van a találkozóknak.

Az utóbbi két évben intenzíven foglalkozunk a Párkányi csata emlékére állítandó szo-
borral. Ez ügyben felvettük a kapcsolatot a pozsonyi lengyel nagykövetséggel is. 

2006. februárjától, a Nyitra megyei hivatal engedélyével gyűjtést indítottunk az em-
lékműre, és e lapon keresztül felhívással fordultunk városunk lakosaihoz, melyben kér-
tük /és továbbra is kérjük/ pénzbeli támogatásukat az emlékmű elkészítéséhez.

A tervezett emlékmű nemzetközi jellegénél fogva jelentősen meghatározza majd a
város és a térség kulturális jövőjét is. Amennyiben elkészül, és a város központjában fel-
állításra kerül a Sobieski János lengyel királyt és a többi nemzetet is megtestesítő szobor,
méltán büszkék lehetünk majd városunkra, ahol eddig még nem létesült történelmi je-
lentőségű emlékmű.

Kérjük adófizető polgárainkat, hogy adójuk 2 %-val is segítsék tervünk megvalósí-
tását! Az eddigi adományokat is tisztelettel megköszönjük.

LIMES-ANAVUM Regionális Kulturális Társulás, Želiarsky svah 12, Štúrovo. 
IČO: 36111988. 
Pénzbeli támogatásukat pénzesutalványon is befizethetik, amit a Csemadokban lehet

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

Film plný vôní
PARFUM: PRÍBEH VRAHA (SRN, Francúzsko, Španielsko 2006)
Réžia: Tom Tykwer, hrajú: Ben Whishaw, Dustin Hoffman 
Nemecký režisér Tom Tykwer (Lola beží o život) sa odvážne pustil

do sfilmovania historického románu, o ktorom sa tvrdilo, že je prak-
ticky nesfilmovateľný. Jeho dej je totiž neoddeliteľne spätý s prchavým
svetom storakých pachov a vôní, ktoré previesť na plátno sa zdalo tak-
mer nemožné. Hlavným hrdinom tohto kostýmového veľkofilmu je ml-
čanlivý mladík Grenouill, podivín so zdanlivo vyplašenými očami a s
najlepším nosom v Paríži. Celým jeho životom sa nesie posadnutosť
hľadaním zdroja neznámej vône, ktorá mu učarovala a spôsobu jej ucho-
vania, pri ktorom sa nezastavil ani pred chladnokrvnými vraždami. Gre-
nouill je desivý i geniálny zároveň. 

Dobrodružstvo v Afrike
KRVAVÝ DIAMANT (USA 2006)
Réžia: Edward Zwick, hrajú: Leonardo di Caprio, Jennifer Connelly,

Michael Sheen
Napínavý príbeh režiséra Edwarda Zwicka (Posledný samuraj) je si-

tuovaný do Sierry Leone zmietanej zničujúcou občianskou vojnou a po-
skytuje neprikrášlený obraz nemilosrdného vykorisťovania Afriky
korporáciami z vyspelých krajín. Hlavnými hrdinami filmu sú dvaja Af-
ričania žijúci každý v inom svete – prostý rybár Solomon úplne oddaný
svojej rodine a pašerák diamantov, bývalý žoldnier Danny Archer, ktorý
okrem peňazí nemá vlastne nič, pre čo by mal žiť. Tieto dve protikladné
postavy spojí nádej na získanie veľkého ružového diamantu, ktorý môže
obom splniť ich sny. Pre Solomona znamená nádej na znovunájdenie
svojej vojnou rozdelenej rodiny, pre Dannyho šancu navždy opustiť Af-
riku. Pre americkú novinárku, ktorá sa dočasne stane treťou členkou
tímu, by zas drahokam mohol byť kľúčom k veľkej investigatívnej story
o pašovaní diamantov. Film je popretkávaný pôsobivými zábermi krás
afrického kontinentu, aké na pohľadniciach zaručene nenájdeme. 

Pôsobivý príbeh o rodičovstve a nevere
MALÉ DETI (USA 2006)
Réžia: Todd Field, hrajú: Kate Winslet, Patrick Wilson 
Vždy presvedčivá Kate Winslet sa nám tentoraz predstaví v úlohe vy-

datej ”nevybúrenej” žienky z predmestia, ktorá sa aj napriek svojím zá-

väzkom bezhlavo vrhá do mimomanželského vzťahu s tiež ženatým fe-
šákom Bradom. Je nešťastnou frustrovanou ženou, ktorá nedokáže ľúbiť
svoje dieťa a pri výbere milenca tiež nemá práve šťastnú ruku. Po čase
vysvitne, že Brad je len ďalším nezodpovedným veľkým ”malým dieťa-
ťom”. V Sarah postupne rastie túžba utiecť z nefunkčného manželstva,
čo ešte viac vystupňuje už aj tak dosť dusnú atmosféru s predzvesťou ne-
odvratnej búrky. Kate Winsletovej priniesla úloha Sarah ďaľšiu osca-
rovú nomináciu.

Multikultúrna romanca v uliciach veľkomesta
KRÁDEŽE A VLÁMANIA (Veľká Británia 2006)
Scenár a réžia: Anthony Minghella, hrajú: Jude Law, Juliette 

Binoche 
Aj u nás známy Anthony Minghella (Anglický pacient, Návrat do

Cold Mountain) nám vo svojom najnovšom diele ponúka príbeh mul-
tikultúrneho, nie celkom typického milostného trojuholníka odohrá-
vajúceho sa v Londýne. Jeho vrcholy tvoria vzdelaný a zámožný
architekt Will, jeho partnerka chladná Švédka Liv a vášnivá Bosňanka
Amira, s ktorou sa Will zoznámi za veľmi nepríjemných okolností. Jej
syn s partiou bosnianskych imigrantov totiž už niekoľkokrát vykradol
jeho luxusný ateliér. Will, ktorý sa ticho umára v neuspokojivom chlad-
núcom vzťahu sa necháva pomaly vťahovať do života temperamentných
balkánskych prisťahovalcov, stále viac pri tom podliehajúc exotickému
šarmu utrápenej matky Amiry.

Trochu zadymená komédia
ĎAKUJEME, ŽE FAJČÍTE (USA 2005)
Scenár a réžia: Jason Reitman, hrajú: Aaron Eckhart, Katie Holmes 
Tento originálny a zábavný príbeh plný sarkazmu a irónie nám pri-

nesie nevšedný pohľad na praktiky tabakového priemyslu práve v čase,
keď súvislosti medzi omamnou bielou cigaretkou a bolestivou smrťou
sa dostávajú do popredia čoraz častejšie. Hlavným ”antihrdinom” filmu
je Nick Naylor, úspešný zamestnanec veľkej tabakovej firmy, ktorý má
v popise práce predovšetkým velebiť pred verejnosťou a médiami krásy
a užitočnosť fajčenia. V súkromí je však cynický Naylor predovšetkým
starostlivým otcom, ktorý by veľmi chcel byť dobrým vzorom pre svojho
milovaného dvanásťročného syna Joey. 

Prehľad zaujímavých titulov pre vás pripravila: Eva Sadloňová

Pozvánka do kina DANUBIUS na marcové hity strieborného plátna

DD aa nn uu bb ii uu ssDD aa nn uu bb ii uu ss
Marec 2007 Március

K i n o  –  M o z i

1-2. Casino Royal (Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen)

3-4. Déja Vu (Denzel Washington, Jim Caviezel, Val Kilmer)

6-7. Obsluhoval jsem anglického krále (Oldřich Kaiser, Ivan Barnev)

8-9. Asterix a Vikingovia – detské predstavenie – 18.00 !!!

10-11. Noc v múzeu (Ben Stiller, Carla Gugino, Robin Williams) – 18.00 !!!

13-14. Proposition (Guy Pearce, Emily Watson, Ray Winstone)

15-16. Malé deti (Kate Winslet, Jennifer Connelly, Raymond J. Barry)

17-18. Dreamgirls (Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Eddie Murphy, Danny Glover)

20-21. Krvavý diamant (Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly)

22. Diabol nosí Pradu (Meryl Streep, Anne Hathaway) 

23-25. Parfum: Príbeh vraha (Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman)

27-28. Ďakujeme, že fajčíte (Aaron Eckhart, Katie Holmes) 

29-30. Krádeže a vlámania (Jude Law, Juliette Binoche, Robin Wright Penn)

31-1. Hľadá sa ideálny muž – Just Friend (Ryan Reynolds, Anna Faris)

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

Zmena programu vyhradená!!!
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AQUADETOXt

CSEMADOK PÁRKÁNYI ALAPSZERVEZET

CSEMADOK ÉRSEKÚJVÁRI TERÜLETI VÁLASZTMÁNY

XXXXXXXXIIII IIII ....     BBBBAAAALLLLAAAASSSSSSSSIIII     BBBBÁÁÁÁLLLLIIIINNNNTTTT    
KKKKUUUULLLLTTTTUUUURRRRÁÁÁÁLLLLIIIISSSS    NNNNAAAAPPPPOOOOKKKK    2222000000007777

Március 12. (hétfő) 

16,00 Balassi Napok megnyitója – Simon András grafikái, 

Városi Galéria

Március 14. (szerda) 

17,00 Koszorúzás az Ady Endre Alapiskolában, felvonulás a város

főutcáján; 

17,30 – koszorúzás a kopjafánál

Március 14. (szerda) 

18,00 Ünnepi megemlékezés – kultúrműsor. Ünnepi beszéd: Kun

Ferenc, a Rákóczi Szövetség alelnöke, Városi Művelődési Központ

Március 15. (csütörtök) 

10,00 Koszorúzás az esztergomi Honvéd temetőben

Március 19. (hétfő) 

9,00 Történelmi vetélkedő a régió alapiskolái részvételével,

Csemadok ház

Március 23. (péntek) 

18,00 A médiák kulisszatitkai, avagy „A helyes asszonynevelés” –

könyvbemutató; Bakos Zoltán médiakutató, Budapest 

Csemadok ház

Március 30. (péntek) 

18,00 „Hanttyával sem takar” – Boráros Imre zenés előadóestje

Esterházy János emlékére, Városi Művelődési Központ kisterme. 

Támogatók: Párkány város önkormányzata

Városi Művelődési Központ, Párkány 

Ministerstvo kultúry SR, Bratislava 

Chcete si zarobiť popri zamestnaní?
Vadaš s.r.o. v Štúrove hľadá záujemcov, ktorí by chceli pracovať na

dohodu popri zamestnaní alebo na hlavný pracovný pomer. Voľné pra-
covné miesta ponúkajú v nasledovných odvetviach: plavčík – záchra-
nár, záhradník, recepčná, ochrankár s SBS preukazom, informátor, upra-
tovačka, murár a vodoinštalatér. Viac informácií na telefónnom čísle:
7560115, alebo priamo na sekretariáte cez pracovné dni – od 7.30 do
15.30. Nástupy už od marca.

Szeretne pénzt keresni?
A párkányi Vadas Kft. felhívja azon érdeklődők figyelmét, akik sze-

retnének mellékállásban vagy főállásban dolgozni, hogy az alábbi üres
munkahelyekre lehet még jelentkezni: úszómester-életmentő, kertész,
recepciós, képesített biztonsági őr, informátor, takarító, kőműves és
vízvezetékszerelő. Részletes információ a 7560115 telefonszámon vagy
személyesen a titkárságon, munkanapokon 7.30 és 15.30 között. 
Belépés akár márciustól.

SZŐTTES
Komorný folklórny súbor

Kamara Néptáncegyüttes

2007. március 3. (szombat) 18.00 órakor

a PÁRKÁNYI KULTÚRHÁZBAN

Belépő: 120,-Sk Nyugdíjasoknak: 80,-Sk 

Jarné podujatia MsKS

A VMK tavaszi kulturális műsorai

2007. március 18.(vasárnap) 19.00

Operetný večierok – Operett-est

Zenés-táncos összeállítás 

Kálmán Imre és Lehár Ferenc 

ismert operettjeiből 

2007. április 22. (vasárnap) 19.00

Sotkovszky Lajos lemezbemutató koncertje

2007. április 30.

Jarné dni mesta – Tavaszi Városnapok 

Majáles – Majális

2007. május 21.

THÁLIA Színház – Kassa

W.S. Maugham: Imádok férjhez menni

Szent Imre tér  33
Štúrovo –  Párkány

0907/424824
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Odvoz do 20 km zdarma !!!

ELEKTRO
SHOP

Komenského 1

Tel.: 036/7494502

ŠTÚROVO
Oproti hudobnej škole

A zeneiskolával szemben

NABÍJATE NÉ BATÉRIE:

AA 2200 mAh 49,- Sk

AA 2500 mAh 55,-Sk

AA 2700 mAh 69,- Sk

AAA 900 mAh 45,- Sk

AAA 1000 mAh 49,- Sk 

ESPRESSO kávovar
1.899,-

+

TRION
Bezsá kový vysáva

+ DAR EK :

Kuchynské náradie !!!

899,-

Novootvorené

– predaj a sprostredkovanie 
predaja jazdených áut

– dovoz, výkup, leasing áut

– predaj autopríslušenstva

+ plná nádrž benzínu

– használt autók eladása és közvetítése

– behozatal, felvásárlás, leasing

– autótartozékok eladása

+ teli tartály beznin

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

F & T s.r.o. 
Mäso údeniny na Komenského ulici

(oproti „Zoli krčme”)
Ponúkame: za stále nízke ceny

– čerstvé mäso (bravčové a hovädzie)
– mäsové výrobky 
– údeniny
– divinu
– jahňacinu, teľacinu
– mrazenú hydinu
Široký výber tovaru za akciové ceny.

Otváracia doba: utorok – piatok: 6.00 – 16.30
sobota: 7.00 – 12.00

F & T Kft. 
Hús és hentesáru – Comenius utca

(a Zoli kocsmával szemben)
Kínálatunk: állandó alacsony árakkal
– friss sertés- és marhahús
– hústermékek
– vadhús
– bárány- és borjúhús
– mirelit baromfi 

Széles árukínálat akciós árakon. 
Nyitvatartás: kedd – péntek: 6.00 – 16.30

szombat: 7.00 – 12.00

F & T s.r.o. 
Expedičný sklad mäsa a mäsových výrobkov,

Madáchova 17, Nána
oznamuje: že otvoril svoj veľkosklad mäsa a mäsových

výrobkov pre veľkoodberateľov 
– reštaurácie
– obchody
– bufety

Ponúkame mäso a široký sortiment mäsových
výrobkov.

Garantované nízke ceny. 
Informácie na tel. č. 036/74 94 747, 0902/915 616.
Otvorené: pondelok – piatok od 7.00 do 14.00 hod.

F & T Kft. 
Hús- és hentesáru nagyraktár, Nána, Madách utca 17

Figyelem! Megnyitottuk hús- és hentesáru
nagyraktárunkat viszonteladók: 

– éttermek
– büfék
– üzletek részére. 

Széles hús- és hentesáru kínálatunkkal várjuk Önöket.
Garantáltan alacsony árak!

Információ: tel.: 036/74 94 747, 0902/915 616.
Nyitvatartás: hétfő – péntek: 7.00 – 14.00 
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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!

– 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

0907 481 519

TWISTER
Hlavná 50, Štúrovo, Fő utca 50, Párkány

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

Rybárske, umelecké a
chovateľské potreby
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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

2 izb. byt po kompletnej rekonštrukcii v Štúrove, za 1.050 000.-Sk

Veľký 3 izb. byt čiastočne prerob. v Štúrove, za 300 000.-Sk

Kompletne zrekonštruovaný 3 izb. byt na 4 izbový v Štúrove, cena dohodou.

RD na okolí:

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

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

Nána, RD z tehly, 3 izby, hala, kuch., jedáleň,, kotolňa, všetky IS, kúrenie na plyn za 1.850 000.- Sk

Kamenica nad Hronom, RD, 4 izby, kuch., 2 kúp., kotolňa, dielňa, let. kuch., všetky IS 

za 1. 580 000.- 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

Strekov, RD – nedokončený, 5 izieb, hala, kúp., kotolňa, práčovňa, garáž, za 800 000.- Sk

Do prenájmu skladové a výrobné priestory, 1068 m2 v Štúrove, za 500.- Sk/m2/rok.

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

Na predaj turistická ubytovňa, 17 izieb, z toho 1 apartmán v Štúrove, za 7. 800 000.-Sk

Na predaj vinica 506 m2, na poz. drevená chatka – Mužla, za 20 000.- Sk

Z našej ponuky:

NADŠTANDARDNÉ 

PLASTOVÉ OKNÁ

• Két gyermekre – 3 és 5-éves fiúkhoz – au-pairt keresnek Langenauba.

Feltétel: nem dohányzó, német nyelvtudás (alapszint). Tel: 036/758 8234.

• Ku 3 a 5-ročným chlapcom hľadáme au-pair do Langenau. Podmienky:

nefajčiarka, základy nemčiny. Tel: 036/758 8234.

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

• Eladó Kőhidgyarmaton 12-áras építési telek. 0915/176 775.

• Predám lacno 200 l chladničku, 5 kW akumulačné kachle. Tel: 0905/263

424.

• V Dubníku predám ošípané cca 160 kg aj napoli. Cena dohodou. 0915/035

268.

• Kéménden kiadó 5 és 10 áras szőlő. 0918/567 202 vagy 0907/058 755.

• Eladó 3-szobás szövetkezeti lakás Kéménden. 72 m2, ár megegyezés

szerint. Tel: 0905/392 366.

• TELJES INGATLAN KÍNÁLATUNK www.bluechipreality.sk 

Vennék minimum 30 ár szőlőt lapos vagy sík területen. Tel: 0902/954 500.

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

stavbu hotela, penzionu, rodinného alebo víkendového domu. 0907/836 205.

• Eladó Daewo Nubira Combi 1,6 Benzin, gy.é.: 1998. 156 000 km, 2-tulaj,

távirányítós központi zár riasztóval, MP3-as CD rádió, 4 x elek. ablakok, 2x

elek. tükör, vontatóhorog, Ár: 115.000 Sk, alku lehetséges. Tel.: 0905/824

853.

• Fürdőkádzománc felújítás. 0905/983 602.

• Prijmeme kuchára-kuchárku, čašníka do hotela Montanara v Mužli.

0905/444 822, 0908/202 740. 

• Szakácsot vagy szakácsnőt és pincért keresünk a muzslai Montanara

hotelbe. 0908/202 740.

– 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

BlueChip
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Hlavná 43

Fő utca 43

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

16.990.-

13.990.-

Lipová 8, Štúrovo, za 12-poschodiakmi pri Dunaji

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

Tel.: 0905/557 128

AAKKCCIIAA!!
KKaanncceelláárrsskkyy  ppaappiieerr  

LLOOGGIICC  330000  ((8800gg  550000kkss)) 8899,,--    SSkk

TTooaalleettnnýý  ppaappiieerr  JJuummbboo  1199  jjeeddnnoovvrrssttvvoovvýý  2200,,--    SSkk  

HHyyggiieenniicckkéé  vvrreecckkoovvkkyy  ddvvoojjvvrrssttvvoovvéé  11,,1100  SSkk  

PPooššttoovvéé  oobbáállkkyy oodd  00,,3388  SSkk

PPookkllaaddnniiččnnáá  ppáásskkaa  TThheerrmmoo  99,,--  SSkk

CCLLIINN  775500mmll  nnaa  ookknnáá  ss  rroozzpprraaššoovvaaččoomm  6699,,--    SSkk  

PPEERRSSIILL  66,,66kkgg  664499,,--    SSkk  

PPUULLIIRRAAPPIIDD  550000mmll  7799,,--  SSkk

VVššeettkkyy  uuvveeddeennéé  cceennyy  ssúú  vvrrááttaannee  DDPPHH!!

K 357 E
Nerez

K 357 W
Biela

CChhllaaddnniiččkkaa  kkoommbbiinnoovvaannáá  
204 l chladnička

118 l mraznička
MICROBES STOP!

Tel: 036 / 759 71 25

Fax: 036 / 753 28 41

e-mail: tlackollar@stonline.sk
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PPoohhrroonnsskkýý  RRuusskkoovv, Hlavná 83/A, Tel.: 0905/251-095

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

Pamäťové karty zn. SanDisk, Kingston
pre mobilné telefóny
Od 256 MB do 2 GB

SanDisk, Kingston márkájú
memóriakártyák mobiltelefonokba

256 MB-tól 2 GB-ig 

podľa

burzových

cien

490.- 

koronától

od 490.- S
k
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