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„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb ha ketten, aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy harmónia, amiben mind egyek lehetünk.”
(Kodály Zoltán)

Múltidéző
A napokban kezembe került egy harminc évvel ezelőtti műsorfüzet – a Párkányi Magyar Alapiskola (a mai Ady Endre Alapiskola) énekkarának húszéves évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi hangverseny műsora. Nézve a műsorfüzetet előjöttek a „régi
szép idők”, a szebbnél szebb emlékek. A kezdetek, az első sikerek...
Engedtessék meg nekem, hogy 75 éves fejjel visszaidézzem nagyon sokunk ifjúságát...
Ötven év telt el azóta, hogy az itteni magyar alapiskolában elkezdődött a közös éneklés, az énekkari mozgalom. Szeretném feleleveníteni a sok szép emléket, vagy legalább azok egy részét, a
számtalan fellépést, sikert, élményt. Örömömre szolgálna, ha ez
a néhány sor sok volt diák és énekkari tag számára egy kedves
nosztalgiázássá válna, és sikerülne legalább egy röpke pillanatra
újra diákká, énekkari taggá válni... Hisz az éneklés öröm, főképpen,
ha közösen és szívesen csináljuk. Az énekkar évente változott, mindig új és új diákok jöttek, ill. mentek, de az éneklés szeretete, az
egymáshoz való ragaszkodás mindmáig megmaradt. A városban
nem volt olyan kulturális és társadalmi esemény, ahol ne szerepeltünk volna. Azt hiszem, hogy nemcsak városunkban, de az egész
régióban még ma is sokan – persze ma már anyukák, apukák, sőt
több esetben nagyszülők – szívesen és szeretettel emlékeznek a
kedd délutáni énekkari próbákra, a fellépések, versenyek előtti
izgalomra. Bizonyára emlékeznek a sikerekre is, hisz a sikerek éltették az énekkart, ezek hozták a jó kedvet, a még lelkesebb éneklést. Egyik legnagyobb sikerünk a járási „Vándorserleg” háromszoros elnyerése volt. Még ma is megtekinthető az iskola igazgatói
irodájában a három serleg – kilencévi kitűnő munkánk eredménye. De voltak országos fesztiválok, énekkari találkozók, rádiós
és televíziós fellépés is. Emlékeztek rá, hogy hányszor sétáltunk
végig az iskolai rózsaligeten vagy a csonkahídon, míg sikerültek
a felvételek? Na és a sikeres fellépés a Magyar Rádió Gyermekkarával – Bottka Valéria és Csányi László vezényletével? Micsoda élmény volt! Csodálatos volt Szíjjártó Jenő „Béke dala”, melyet maga a szerző vezényelt. Szerintem ez olyan élmény, mely
örökké megmarad!
Talán nem fog szerénytelenségnek tűnni, ha kiemelem, ill. felidézem az énekkar húszéves évfordulóját. A zsúfolásig megtelt kultúrházban felléptek az iskola akkori tanulói, a volt diákok, akkor már középiskolások, de a legrégibb énekkari tagok is – a felnőttek. Tehát három kórus: gyermekkar, leánykar és női kar. Azt
hiszem, mindenki számára a legmeghatóbb a közös kórus fellépése volt, ahol együtt énekelt három nemzedék.

Ahogy így visszaidézem a „régi szép időket”, szinte hallom a
kedves dalokat, dalocskákat, ismert zeneműveket. S most a teljesség igénye nélkül megpróbálok visszatekinteni a repertoárunkra
és emlékezni...

Szerintem még most is mindnyájan tudjátok a „Kinyílott a pitypang” vagy a „Mint a mókus fenn a fán” c. dalokat, de ugyanígy megemlíthetem a humoros, kedves, lengyel „Kakukkot”, az
orosz „Kalinkát”, vagy a Bartók által gyűjtött szlovák népdalokat. Természetesen a sok-sok év alatt rengeteg szebbnél-szebb
dalt, ismert zeneszerzők műveit sajátítottuk el. Így Kodály Zoltán „Zöld erdőben”, vagy „Békedal” c. szerzeményeit, de talán
úgy jobban, könnyebben emlékeztek vissza rá, hogy „Méhraj duruzsol...”. Nem kevésbé emlékezetes volt Dunajevskij: „Dunatáj”,
Weber: „Csónakon”, Mozart: „Tele hordó” vagy Bárdos: „Huszárnótája”.
Okvetlen meg kell említenem segítőimet, Steiner Márta és Slabák
Ágnes kolléganőket, de azt is, hogy több énekkari tagból sikeres
karvezető lett, aki tovább vitte, viszi az éneklés szeretetét és művelését: Papp Katalin, Gulyás Györgyi, Csomor Erika, Rutai Judit, Bartha Anna, Krizsán Gabriella és még sokan mások. Még többen vannak azok, akik különféle kórusokban, éneklő csoportokban
szerepelve örömet szereznek a kultúrára éhes városi és vidéki embereknek. Talán e sorokat olvasva valakinek az jut eszébe, hogy
miért éppen most, ennyi év után emlékezem vissza az énekkarra? A válasz nagyon egyszerű. A 2006/2007-es tanévben lenne az
énekkar 50 éves. S ez már valami! Úgy gondolom, van mire em(folytatás a második oldalon)
lékezni!

NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
– 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
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Tudom, miután elmentem az iskoláról (1980), még jó pár évig
működött az énekkar és szép sikereket ért el Filakovszky Péter
vezetésével. De sajnos már ez is a múlté. Szívből sajnálom, hogy
most, néhány esztendeje már nincs énekkara az iskolának, mert
ahogy az elején említettem, énekelni szép, énekelni jó, s az ember jobbá, boldogabbá válik az éneklés, a közös éneklés által. Tudom, hogy ma már más érdeklődési köre van az ifjúságnak (idegen nyelvek, számítástechnika stb.), pedig a legszebb hangszer a
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tisztán csengő gyermekhang, mely visszatükrözi a tiszta gyermeki
lelket. Engedjék, engedjétek meg, hogy befejezésül azt kívánjam
a sok-sok volt énekkari tagnak, vigye tovább az éneklés szeretetét és szívesen gondoljon vissza a régi időkre, mert a szép és kedves emlék éltet és új erőt ad a mindig bonyolultabb, rohanó világban.
Lengyelfalusy Miklós, volt karvezető

Száz éve történt – 1907
Január 20. – A párkányi I. Ipartestület színi előadással egybekötött bálja a Godó-féle vendéglőben a ház alapja javára. A bál
a legjobb hangulatban egész reggelig tartott.
Február 21. – Délután 6 óra tájban a vasútállomásnál, hibás vágányállítás következtében összeütközött a Budapest felé induló
tehervonat az Érsekújvár felé induló személyvonattal. A személyvonat csomagszállító kocsija súlyosan megsérült és a benne
tartózkodó Lipper Mátyás vonatvezető mindkét lábszárát összeroncsolta. Három órába telt, míg a romok alól kiszabadították.
A szerencsétlenül járt vonatvezetőt dr. Glaser köbölkúti, dr. Kufler
és dr. Wilhelm párkányi és dr. Gönczy és dr. Schlägl esztergomi
orvosok elsősegélyben részesítették, majd az esztergomi kórházba
szállíttatták.
Március 17. – Barta József párkányi illetőségű csendőrőrmester még tavaly augusztusban Losonc környékén tűzpárbajban ár-

talmatlanná tett egy fegyházviselt rablógyilkost. Barta is lövést kapott, bal karjára nyomorék lett. Hősies viselkedéséért Ő Felsége II. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntette ki, melyet e napon ünnepség keretében tűzött a mellére az esztergomi Kossuth
Lajos utcai laktanyában Hess ezredes.
Május 14. – Nemes János 56 éves párkányi földművesgazda este
9 óra tájban a Nána és Kövesd közötti vasúti töltésen horgászva
nem figyelt az arra robogó vonatra, mely őt elgázolva darabokra tépte.
Június 29. – A párkányi vasútállomás is villanyvilágítást kapott.
Június 30. – Nagy Sándor rendőr, megfeledkezve arról, hogy
egyenruhában van és kard van az oldalán, nagyot mulatott egy
szenttamási mulatóban, majd ittas fővel átment Párkányba szeretőjének szüleihez és a törvény nevében követelte azoktól kedvese kiadását. Sok cifra dolgot követett el, s midőn kijózanodott
kereket oldott. A csendőrök Ebed határában tartóztatták le.
Szeptember 29. – Megválasztották az új törvényhatósági bizottsági tagokat, Párkányból Báti Bélát és Rogrün Edét.
Október 13. – Délben kigyulladt a Singer és Leimdörfer fakereskedő cég telepén egy forgácshalom. A gyors tempóban érkező tűzoltóság a tüzet idejében eloltotta.
Október 27. – Megkezdődött a Simon Júda-napi vásár, megint
eső nélkül.
November 19. – Párkányban a római katolikus iskolánál szerveztek egy új tanítónői állást, melyet Szvoboda Ilonka esztergomi tanítónő kapott meg.
November 24. – A Katolikus Legényegylet tánccal egybekötött
színielőadást tartott saját alaptőkéje javára a Szalma Lajos nagyvendéglőben.
Az Esztergom és Vidéke híreiből válogatta: Paulovics János

Stalo sa pred sto rokmi – 1907
20. 1. – V Parkane sa konalo divadelné predstavenie I. Živnostenského zboru spojené s bálom v hostinci Godó. Bál vo vynikajúcej nálade pokračoval do ranných hodín.
21. 2 – Predvečerom okolo 18. hodine na železničnej stanici v
dôsledku chybného nastavenia výhybky sa zrazil nákladný vlak
odchádzajúci do Budapešti s osobným vlakom smerujúcim do Nových Zámkov. Batožinový vagón osobného vlaku bol silne poškodený. Vo vagóne sa zdržiaval vlakvedúci Mátyás Lipper, ktorý pri
zrážke pomliaždil obe nohy. Trvalo tri hodiny, kým ho vyslobodili spod vlaku. Prvú pomoc mu poskytli – Dr. Glaser z Gbeliec,
Dr. Kufler a dr. Wilhelm z Parkanu a Dr. Gönczy a Dr. Schlägl z
Ostrihomu – potom ho previezli do ostrihomskej nemocnice.
17. marec – Vlani v auguste sa dostal do prestrelky parkanský
policajný strážmajster József Barta v okolí Lučenca, kde zneškodnil väzenského vraha. Barta bol tiež postrelený a na ľavú ruku zostal chromý. Za hrdinský čin mu bolo pridelené vyznamenanie Jeho
Veličenstva – strieborný rád II. stupňa za hrdinstvo, ktoré mu v
dnešný deň v rámci osláv odovzdal v ostrihomských kasárňach Lajosa Kossutha plukovník Hess.
14. máj – 56-ročný gazda János Nemes z Parkanu večer okolo
9 hodiny počas rybačky na vlakovej hrádzi medzi Nánou a Kamenicou nedával pozor a prichádzajúci vlak ho roztrhal na kusy.

29. jún – Parkanská vlaková stanica dostala elektrické osvetlenie.
30. jún – Žandár Sándor Nagy, pozabudol, že je v uniforme, a
že po boku má meč, a dobre sa zabával v istom svätotomášskom
hostinci. Potom sa s opitou hlavou vybral za rodičmi svojej frajerky do Parkanu. V mene zákona ich žiadal, aby mu milú vydali. Vykonal zopár kúskov a po vytriezvení unikol. Žandári ho zadržali v obidskom chotári.
29. september – Zvolili nových členov správnej rady, z Parkanu sa členmi stali Béla Báti a Ede Rogrün.
13. október – Okolo obeda sa zapálila kopa pilín na dvore firmy na spracovanie dreva Singer a Leimdörfer. Požiarníci prišli v
rýchlom tempe a oheň včas uhasili.
27. október – Začal sa jarmok Simona Júdu, znovu bez dažďa.
19. november – V Parkanskej rímsko-katolíckej škole vytvorili nové učiteľské miesto, ktoré obsadila ostrihomská učiteľka Ilonka Szvoboda.
24. november – Katolícky mládežnícky spolok usporiadal divadelné predstavenie spojené s tancom v prospech vlastného imania v hostinci Lajosa Szalmu.
Zo správ Esztergom és Vidéke vyberal: Paulovics János
(Preklad: gp)
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30 éves jubileum
Harminc éve alakult a Csemadok helyi szervezetének színjátszó csoportja, amely az utolsó években „Párkányi Színkör” néven szerepel. A történet 1977 januárjában kezdődött, amikor új
vezetőség került a szervezet élére. A tagság által megszabott követelmények egyike volt az 1949-1966 között sikeresen működő színjátszó csoport tevékenykedésének felújítása. A szervezők:
Boócz Mária, Mácsai Ferenc és Kremmer László nehéz feladatra vállalkoztak, mert a felkért régi szereplők közül senki sem vállalta az együttműködést. Nem maradt más lehetőség, mint a gimnázium irodalmi színpadára építeni a csoport magvát, és ezt feltölteni néhány vállalkozó kedvű felnőttel. Miután ez is sikerült,
1977 őszén a papírgyár szaktanintézetének mozitermében megkezdődtek egy kabaré-műsor próbái. És elérkezett a bemutató napja:
I. Nevessen velünk – kabaré
Bemutató: 1978.január 9. Rendező: Kremmer László
Szövegkísérő: Boócz Mária. Szereplők: Barak László, Fazekas
Ferenc, Kremmer Ildikó, Mácsai Ferenc, Nágel Erzsébet, Nagy
Magdolna, Matus Mária, Matuska Dénes, T. Németh László,
Paulovicsné Brigan Anna, Paulovics János, Szabados Katalin,
Szolcsányi József.
További előadások: Kicsind, Ebed, Libád, Kiskeszi, Kisgyarmat
és Bény.
A telt házas bemutató nagy sikerén és a rengeteg gratuláción,
valamint a további munkára való biztatáson felbátorodva egyhangú
volt a döntés: most már próbálkozzunk színdarabbal. A LITA szegényes kínálatából választottunk egy vígjátékot, melynek próbái
ősszel a magyar alapiskolában kezdődtek el.
II. Tóth Miklós: Boldogságfelelős – vígjáték 3 felvonásban
Bemutató: 1979. március 19. Rendező: Kremmer László
Szövegkísérő: Boócz Mária, Szereplők: Matus Mária, Paulovics
János, Nágel Erzsébet, Bálint Ernő, Kremmer Ildikó, Mácsai Ferenc, Matuska Dénes, Nagy Magdolna, Szabados Katalin,
Paulovicsné Brigan Anna, Jantosík Margit, T. Németh László,
Trencsík György, Magyar György, Gubricza Rózsa és Barak László. Maszkmester: Bitter Károly.
További előadások: Muzsla, Farnad. A harmadik felvonás zárójelenete az ún. „viharjelenet” (sok szereplő a színpadon, gyors
pergő szöveg) sok gondot okozott a próbákon. Mivel minden darabban van hasonló jelenet, ezeket azóta is „viharjelenetnek” nevezzük. Ebben a darabban több új szereplőt avattunk, s ez így volt
a továbbiakban is. Eddig nem volt bemutató újonc nélkül. Az újoncok felavatása külön ceremónia és pár perccel a bemutató megkezdése előtt történik a néma színpadon.
A következő szezonra a társulat megfogyatkozott. A gimnazisták
leérettségiztek, főiskolára vagy férjhez mentek, bevonultak katonának. Olyan darabot kellett keresni, amelyben minimális a szereplők száma. Ez sikerült is, de sajnos csak a főpróbán derült ki,
hogy a két férfi főszereplő – akik végig a színpadon vannak – a
három felvonáson keresztül tartó idegi és fizikai megterhelést nagyon nehezen tudja elviselni. A bemutató mégis kirobbanó sikert
hozott (telt ház, pótjegyek és még a fal mellett is álltak).
III. Tóth Miklós: Kutyaszorító – vígjáték 3 felvonásban
Bemutató: 1980. április 28. Rendező: Kremmer László
Szövegkísérő: Boócz Mária. Szereplők: Mácsai Ferenc,
Paulovics János, Matus Mária, Nágel Erzsébet, Paulovicsné Brigan
Anna és Gulai Erika.
Közben a közönség részéről egyre erősödött az igény, hogy zenés darabokat játsszunk. Mivel ilyen a LITA kínálatában nem szerepelt „illegálisan” Budapestről szereztünk be darabot Bálint Ernő
segítségével. Ekkor azonban egy szinte áthidalhatatlan probléma
elé kerültünk: honnan szerezzünk zenekart? Ugyan több zenekar
is szívesen vállalta volna a közreműködést, viszont minden előadásért annyi honoráriumot kértek, mintha egy bálban muzsikáltak
volna. Ez az út tehát nem volt járható. A szereplők sem kaptak

és a mai napig nem kapnak szereplésükért pénzbeli juttatást. A
szereplők jutalma: személyenként két tiszteletjegy a bemutató előadásra és egy bankett. A legnagyobb jutalom azonban a nézők tapsa, nevetése és a vastaps az előadás végén. Hát ilyen feltételek mellett kellett zenészeket toborozni. Az idő haladt, a darab prózai
része már betanulva, zenekar még mindig sehol. Végül is
Filakovszky Péter állt kötélnek, ő lett a zenekar vezetője és zongoristája. Lassan összeállt a zenekar és elkezdődhettek az ének és
táncpróbák, és kitűzhettük a bemutató időpontját:
IV. O. Wilde – Fejér I. – Tamássy Z. – Harsányi B.: A kísértet házhoz jön
Bemutató: 1981. március 30. Rendező: Kremmer László
Szövegkísérő: Boócz Mária, Szereplők: Paulovics János, Matus
Mária, Hojka László, Nágel Erzsébet, Nagy Imre, Gulyás Györgyi, Mácsai Ferenc, Kukola Géza, Paulovicsné Brigan Anna, Veres István és T. Németh László. Díszlet: Bugyács Sándor. Koreográfus: Bálint Ernő. Kellékes: Bognár Éva, maszkmester: Bitter
Károly, Proszonits Lászlóné, zenészek: Filakovszky Péter,
Janošovičné Csomor Erika, Barna Sándor, Gubán József, Baroš
József, Monos Dezső és Németh László, műszak: Barak László,
Fekete László, Ivanics Imre, Mészáros Béla, Molnár Aladár,
Proszonits László, Szenczi János.
További előadások: Párkány (három előadás), Érsekújvár,
Szőgyén, Búcs, Bény, Dunaszerdahely, Ógyalla, Muzsla, Galánta.
Mivel a darabot majd egy évig játszottuk, több változás történt
a szereposztásban: Gulyás Györgyi szerepét a második párkányi
előadáson Kucman Eszti játszotta, Veres István szerepét az érsekújvári előadástól kezdve Góra Károly, Nágel Erzsébet szerepét a szőgyéni előadástól kezdve Šókyné Soós Bea, Matus Mária szerepét a bényi előadástól kezdve Góráné Papp Katalin játszották. A zenekarban – ha nem is minden előadáson – közreműködtek: Gulyás Györgyi, Baroš László, Repka Igor és Iveta
Zelinková.
A sikeren felbuzdulva újabb zenés vígjáték betanulásába kezdtünk. A darabot szintén Budapestről hoztuk, akkor még térítésmentesen. Gond itt is akadt: a zeneszerző Dobos Attila hazájában indexen volt, mert akkori szóhasználattal „disszidált”. Akkor még (egészen 1990-ig) minden színdarab bemutatásához engedélyt kellett kérni a VNB kulturális osztályának vezetőjétől. Mi
lesz, ha a zeneszerző miatt nem engedélyezi a darab bemutatását? Szerencsére nem így történt.
V. Kállai István – Dobos Attila: Ilyennek hazudtalak – zenés
komédia 3 felvonásban.
Bemutató: 1982. október 29. Rendező: Paulovicsné Brigan Anna
Szövegkísérő: Boócz Mária. Szereplők: Paulovics János,
Šókyné Soós Bea, Proszonits László, Mihályiné Nagy Magdolna,
Mácsai Ferenc, Karáné Horváth Margit, Nagy Imre, Paulovicsné
Brigan Anna, Kukola Géza és Barak Lászsló. Díszlet: Bugyács Sándor és Molnár Aladár, koreográfus: Bálint Ernő, ügyelő: Bogyó
Mária, kellékes: Bognár Éva, maszkmester: Proszonits Lászlóné,
zenekar: Filakovszky Péter, Gulyás Györgyi, Janošovičné Csomor
Erika, Barna Sándor, Monos Dezső és Németh László, táncosok:
F. Csomor Ágota, Vavrovics Györgyi és Lencsés Gyula, műszak:
Ivanics Imre, Fekete László, Lelóczky Miklós, Mészáros Béla,
Reichel Miklós és Szenczi János.
További előadások: Párkány (háromszor), Bény, Muzsla,
Damásd, Dunamocs, Léva, Szőgyén, Ógyalla, Esztergom.
Az esztergomi előadáson Karáné Horváth Margit szerepét is
Paulovicsné Brigan Anna játszotta. Nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy a Duna túlsó partján is bemutathatjuk tudásunkat. Telt
ház előtt játszottunk és meghívást kaptunk további szereplésekre. Sajnos erre csak sokkal később kerülhetett sor.
Ez az első öt bemutató története. A folytatásban újabb öt bemutató sztoriját fogom elmesélni.
Paulovics János
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Superliek? Bude!
Rozhovor s oceneným onkológom
Michalom Megom, pochádzajúcim zo
Štúrova
Vždy chcel byť lekárom onkológom.
Verí, že ľuďom sa dá pomôcť a svoje povolanie berie ako poslanie. Nerád hovorí o situácii v zdravotníctve. Nerád sa sťažuje. Vo
svojich dvadsiatich deviatich rokoch vyhral
prestížnu cenu od Európskej spoločnosti pre
lekársku onkológiu ESMO Best Exam
Award. Zatiaľ mu nepriniesla slávu ani peniaze, je to však dôkaz jeho vedomostí, ktorých podľa jeho slov nikdy nie je dosť, preto
pokračuje v štúdiu na Viedenskej škole klinického výskumu. O situácii v onkológii na
Slovensku, o výskume rakoviny a nových
liekov, o plánoch do budúcnosti a aj o samotnej cene sa s MUDr. Michalom Megom,
PhD., porozprávala Ivica Wirghová.
Skúšku ste robili prvýkrát a hneď ste vyhrali cenu.
Každý rok skladá európsku skúšku z onkológie asi stopäťdesiat lekárov z celej Európy. Je na úrovni atestácie. Nemci a
Švajčiari majú povinnosť ju urobiť, ostatní
lekári ju robia na základe dobrovoľnosti.
Je v angličtine. Celkovo má na Slovensku
túto skúšku osem lekárov, vlani sme ju urobili traja. Ja som dostal cenu za najlepšie
skóre. Tá cena možno pre verejnosť nie je
známa, ale onkológovia vedia, čo znamená.
Európska spoločnosť pre lekársku onkológiu organizuje mnoho edukačných akcií. Je
to cenné vymieňanie skúseností. Som už
dva roky členom a tú skúšku som chcel mať.
Vyhrali ste aj nejaké peniaze?
Nie. Sám som zaplatil päťdesiat eur za
to, aby som na tú skúšku vôbec mohol ísť.
Členské je dvadsaťpäť eur ročne.
Ako a koľko ste sa pripravovali?
V podstate celý život. Ale intenzívne asi
pol roka. Študoval som veľa kníh. Ani neviem koľko. U nás sa stále menili podmienky atestácie, tak som sa rozhodol, že
si urobím aspoň tú európsku. Paradoxne,
na Slovensku ju neakceptujú, takže ma čaká
atestácia aj u nás. Azda som na ňu už dostatočne naučený.
Závideli vám kolegovia cenu?
Neviem, či závideli. Možno aj áno, ale
to vám nikto nepovie. Každopádne sa ku
mne nesprávali inak ako predtým. Mali sme
dobré vzťahy predtým a aj potom. Gratulovali mi, reakcie boli viac než pozitívne.
Z východnej Európy majú túto cenu
dvaja lekári. Jeden Rumun a vy. Čo pre
vás znamená?
Jednoznačne je to pre mňa prestíž. Hneď
som dostal ponuky na prácu do zahraničia.
Do Česka a do Španielska.
Chystáte sa odísť?
Určite. Počítam s tým.
Ste členom Americkej spoločnosti pre
výskum rakoviny. Chcete ísť za veľkú
mláku alebo do teplého Španielska?
Nad Španielskom som zatiaľ neuvažoval,

ale chcel by som ísť do Spojených štátov.
Najlepšie do texaského Houstonu. Najväčšie onkologické centrum je síce v New
Yorku, no v Houstone sú zase najlepšie podmienky na výskum. Kombinujú klinický a
laboratórny výskum. Teda poznatky z laboratória sa snažia preniesť do klinickej
praxe. Vtedy môžete najviac pomôcť. Odtiaľ zatiaľ ponuka neprišla, ale chcem sa
tam dostať.
Zdá sa, že ste klasickým príkladom
odlivu mozgov.
Nie, chcel by som len získať skúsenosti
v zahraničí a po troch alebo štyroch rokoch
sa vrátiť. Netvrdím, že u nás sa nedajú získať skúsenosti, už len získanie tej ceny je
dôkazom, že informácie sú, dá sa k nim dostať. Nie sme za opicami, ako si mnohí myslia. Problém je v tom, že v zdravotníctve
nemáme dostatok financií. Pobyt v zahraničí je niečo navyše, čo neskôr pomáha aj
pacientom, keďže lekár má väčšie poznatky. Napríklad v Dánsku je to bežné, po
skončení štúdia musí ísť onkológ na rok pracovať do zahraničia. Ani ja netúžim ísť niekam natrvalo, no chcel by som, aby podmienky v zdravotníctve na Slovensku boli
prijateľnejšie.
Nebudú práve peniaze motiváciou, aby
ste nakoniec zostali v zahraničí?
Netvrdím, že peniaze ma nelákajú. Poviem to takto: peniaze sú peniaze, ale
domov je domov. Nerobím to, aby som získal materiálne veci, baví ma tá práca.
Čo vás na tom baví? Prečo ste sa stali
lekárom?
Na jednej strane ma k medicíne viedli rodičia, keďže obaja sú lekári, a na druhej to
bola snaha pomáhať druhým. Vždy som
chcel byť onkológom. Už od základnej
školy. Je to zaujímavá profesia, v ktorej je
priestor aj na výskum. Celosvetovo sa do
výskumu dávajú veľké peniaze, rýchlo sa
menia aj prognózy pacientov. Pred desiatimi rokmi bol na určitú diagnózu jeden
liek. Podal sa pacientovi a buď zabral, alebo
nezabral. Dnes je ich desať a pacienti
majú väčšiu šancu.
Ako sa testujú nové lieky?
Sú na to veľmi prísne pravidlá. Legislatívu reguluje Európska únia. Problém je v
tom, že onkologické lieky sú drahé a účasť
na testovaní je často jedinou šancou, ako
sa k novému lieku dostať. Pacienti sú
však o všetkom informovaní, lekári ich chcú
do tohto testovania zapájať, zvyšujú sa tak
šance, že choroba pominie.
Zapájali by ste do testovania i svoju rodinu? Mamu alebo otca?
Zapojil by som aj seba. Som absolútne
za, v onkológii je to jediná forma, ako napredovať. Keď pacienta zaradíme do štúdie,
dáme mu šancu na zlepšenie. Zväčša platí
pravidlo, že nový liek je lepší. Takže by som
určite chcel dať takúto šancu i svojim príbuzným.

Vymyslí sa raz superliek, ktorý rakovinu
vylieči?
Určite áno. Verím tomu. Vidím v priebehu svojej praxe, že lieky sú čoraz lepšie.
Kde robia vo výskume najväčšie pokroky?
Tam, kde sú peniaze. V Nemecku, vo
Francúzsku, Švajčiarsku, v Taliansku a
hlavne v Spojených štátoch. U nás sú jednoznačne horšie podmienky ako a Nemecku, v Nemecku zase horšie ako v USA
a zase na Ukrajine sú horšie ako u nás. Závisí to od ekonomickej situácie.
Na akom výskume pracujete teraz?
Je ich niekoľko, ale zaujímavý je výskum
probiotík u onkologických pacientov. Ľudovo povedané, zaoberáme sa jogurtovými baktériami. V spolupráci s Ústavom
experimentálnej onkológie SAV a Ústavom
biológie bunky Prírodovedeckej fakulty
UK sa snažíme pomocou týchto baktérií znížiť nežiaduce účinky chemoterapie, ako je
hnačka alebo infekcia. Je to však v štádiu
výskumu, nie je zatiaľ dokázané, že táto liečba je vhodná pre každého. Neznamená to,
že keď pacient začne počas chemoterapie
jesť viac jogurtov, tak mu to pomôže.
Spôsobil tento výskum prevrat v onkológii?
Zatiaľ nie, na výskume pracujeme ďalej.
Chceli by sme znížiť riziko infekcií po chemoterapii kombináciou takýchto baktérií
s vlákninou.
Pracujete na oddelení špecializovanom
na liečbu nádorov obličiek, prostaty, močového mechúra a semenníkov. Je rakoviny
tohto druhu u nás veľa?
Rakovina semenníkov je dosť zriedkavá,
ale počty sa zvyšujú a nikto nevie prečo.
Najviac je na Slovensku u mužov zastúpená
rakovina pľúc a u žien je to tumor v prsníku.
Akú rolu hrá pri rakovine čas?
Treba prísť na nádor včas a odstrániť ho.
Stane sa, že choroba je taká agresívna, že
sa už nedá nič urobiť. Nie je dobre, keď pacient čaká, bojí sa alebo sa hanbí. Mladí
chlapci sa hanbia, že majú zväčšený semenník a často prídu až vtedy, keď je nález rozšírený aj na pľúca. To isté robia aj ženy s
prsníkmi. Prídu neskoro a šance sa znižujú.
Často ide o dni. Najhoršie je, že pacient
dlho čaká, rozhoduje sa a keď príde, už sa
nedá nič robiť. To je tragické. No my nemôžeme pacienta do ničoho nútiť. Liečba
má aj nežiaduce účinky, nevoľnosť, vracanie, hnačky. Prechodne môže znížiť kvalitu
života. Bez toho, aby pacient súhlasil s liečbou, sa nedá nič robiť. Môže ju kedykoľvek
odmietnuť.
Čo si myslíte o ľudových liečiteľoch,
ktorí liečia nádory?
Každý pacient, ktorý má podozrenie na
onkologické ochorenie, by mal predovšetkým ísť za onkológom. Keď mu ten povie,
že sa mu nedá pomôcť, potom nech skúsi
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aj liečiteľa. Je to rozhodnutie každého
človeka. Občas sa stáva, že aj vyliečiteľný
nádor sa najskôr lieči u liečiteľa, až sa
časom stane nevyliečiteľným. Pacient by
mal byť v starostlivosti onkológa a až po
jeho súhlase ísť za liečiteľom.
Počuli ste, že by nejaký liečiteľ vyliečil
nádor?
Nie, o tom som nepočul. Ale viem o prípade, keď pacient navštevoval liečiteľa a zároveň dodržiaval liečbu. Podarilo sa mu vy-
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zdravieť a liečiteľ si privlastnil všetky zásluhy.
Nemyslíte si, že je to zneužívanie zúfalstva človeka?
Do istej miery áno, ale na druhej strane,
liečiteľ môže pacientovi pomôcť psychicky,
dať mu nádej. Tá je nesmierne dôležitá. V
zásade sa tomu nebránim. Keď je človek zúfalý, skúša všetko.
Dejú sa v onkológii zázraky?
Áno, dejú. Občas si myslíme, že pacien-

tovi sa nedá pomôcť, že nemá šancu. Nasadíme mu chemoterapiu a on sa z toho
dostane. To je ten zázračný pocit. Celkovo
je veľmi dôležitý postoj pacienta a príbuzných. Ak majú silnú podporu a nepoddávajú sa, majú väčšiu šancu ako tí, ktorí si
povedia, mám rakovinu a je koniec. Nebojujú. Títo pacienti veľmi rýchlo odchádzajú.
Rakovina neznamená nevyhnutne koniec.
Vždy treba bojovať.
(Prebraté z týždenníka Plus 7 dní – skrátené)

Lesz-e csodagyógyszer?
„A tesztelésnek magamat is alávetném”
– állítja Michal Mego, párkányi származású elismert onkológus.
Mindig onkológus szeretett volna lenni.
Hiszi, hogy az embereken lehet segíteni és
hivatását küldetésnek tekinti. Az egészségügy helyzetéről nem szeret beszélni.
Nem szeret panaszkodni. 29 évesen elnyerte az ESMO Európai Orvosi Onkológiai Társaság tekintélyes Best Exam
Award díját. Ez sem hírnevet, sem pénzt
nem hozott számára, azonban bizonyítja tudását, amelyből – szavai szerint – sosem
elég, ezért tanulmányait a Bécsi Klinikai Kutatások Iskoláján folytatja. Az onkológia
szlovákiai helyzetéről, a rákkutatásról és az
új gyógyszerekről, valamint jövőbeli terveiről és magáról a díjról beszélgettünk
MUDr. Michal Mego, PhD. onkológussal.
Először vizsgázott és rögtön elnyerte ezt
a díjat.
Európából évente kb. 150 orvos tesz európai vizsgát, ami az atesztáció szintjén van.
A németeknek és a svájciaknak kötelező,
a többi orvos önként teszi. Szlovákiában
összesen nyolc orvos rendelkezik ezzel a
vizsgával, tavaly hárman szereztük meg. Én
a legmagasabb pontszámmal végeztem A
vizsgáztatás angolul folyik. Ez a díj a nyilvánosság számára ismeretlen, de az onkológusok tudják, mit jelent. Az Európai Orvosi Onkológia Társaság rengeteg oktatórendezvényt szervez, amelyek értékes tapasztalatcserét jelentenek. Két éve vagyok tagja és szerettem volna ezt a vizsgát.
Pénzt is nyert?
Nem. 50 eurót fizettem azért, hogy
egyáltalán részt vehessek a vizsgán. Az évi
tagsági díj 25 euró.
Mennyit készült rá?
Tulajdonképpen egész életemben, de intenzíven kb. fél évet. Rengetek könyvet tanulmányoztam át. Nem is tudom mennyit.
Nálunk mindig változtak a szakvizsga feltételei, ezért döntöttem az európai vizsga
letétele mellett. Paradox módon Szlovákiában ezt nem ismerik el, így a hazai
atesztáció is vár rám.
Kollégái irigyelték a díjat?
Nem tudom, hogy irigyelték-e. Lehet,
hogy igen, de ezt senki nem mondja.
Mindenesetre előtte is, utána is ugyanúgy

viseltetnek velem szemben. mindenkor jó
viszonyban voltunk. Gratuláltak és elismerően reagáltak.
Kelet-Európából két orvos – egy romániai és ön – tudhatja magáénak ezt a díjat. Mit jelent önnek?
Egyértelműen nagy elismerés. Rögtön
kaptam külföldi állásajánlatokat – Csehországba és Spanyolországba is hívtak.
Elmegy?
Biztosan. Számolok vele.
Ön tagja az Amerikai Rákkutató Társaságnak. Oda szeretne menni vagy inkább
a forró Spanyolországba?
Spanyolországon még nem gondolkodtam, az Egyesült Államokba viszont szeretnék eljutni. Leginkább a texasi Houstonba. A legnagyobb onkológiai központ
ugyan New Yorkban van, a kutatási feltételek viszont Houstonban a legjobbak.
Kombinálják a klinikai és a laboratóriumi
kutatást, vagyis a laboratóriumi kísérleteket a klinikai gyakorlatban alkalmazzák. Így
van legjobb esély a sikerre. Onnan ugyan
még nem kaptam ajánlatot, de szeretnék eljutni oda.
Úgy tűnik, hogy ön az agyelszívás
klasszikus példája.
Nem így van, külföldön csupán tapasztalatokat szeretnék szerezni és 3-4 év
múlva visszatérni. Nem állítom, hogy nálunk nem lehet tapasztalatot szerezni, hisz
az elnyert díj a bizonyítéka, hogy vannak
az információkhoz nálunk is hozzá lehet
jutni. Nem a majmok után következünk,
ahogy azt sokan tudni vélik. A gond ott van,
hogy az egészségügyben kevés a pénz. Egy
külföldi tartózkodás ennél sokkal többet jelent. Ha az orvosnak nagyobb a tapasztalata, az később a paciensek javát szolgálja. Dániában pl. bevett szokás, hogy az onkológus tanulmányai befejezése után egy
évre külföldre megy dolgozni. Nem akarok végérvényesen elmenni, de szeretném, ha a szlovákiai egészségügyben kedvezőbbek lennének a feltételek.
Nem lehetséges, hogy a pénz végül
mégis külföldön tartja majd önt?
Nem állítom, hogy a pénz nem vonz.
Nézze: a pénz az pénz, az otthon pedig otthon. Nem azért csinálom, hogy anyagi javakhoz jussak, érdekel ez a munka.
Mi az ami vonzza az érdeklődését? Mi-

ért lett orvos?
Az orvosi pályára egyrészt szüleim vezéreltek, mivel mindketten orvosok, másrészt viszont a másokon való segítés szándéka. Alapiskolás korom óta onkológus
akartam lenni. Érdekes foglalkozás, amelyben a kutatásnak is van helye. Világviszonylatban a kutatásokba nagy pénzeket
fektetnek, gyorsan változnak a páciensek
kilátásai is. Tíz évvel ezelőtt egy diagnózisra
egyfajta gyógyszer volt. Ezt kapta a páciens, aztán vagy használt vagy nem. Ma már
tízféle is van, így a betegeknek jóval nagyobbak az esélyeik.
Hogyan tesztelik az új gyógyszereket?
Erre nagyon szigorú szabályok érvényesek. A jogszabályokat az Európai Unió
alkotja. A probléma az, hogy az onkológiai
gyógyszerek drágák, így gyakran a tesztelésen való részvétel az egyedüli esély arra,
hogy új gyógyszerhez jussunk. A pácienseket persze mindenről tájékoztatják, az orvosok bevonják őket a tesztelésbe, így nőnek az esélyeik a betegség leküzdésére.
A családját is bevonná a tesztelésbe?
Édesanyját vagy édesapját?
Magamat is. Teljes mértékben benne vagyok, az onkológiában ez az egyedüli
módja az előrehaladásnak. Ha a pácienst
bevonjuk a tesztelésbe, esélyt adunk neki
a gyógyulásra. Általában az a szabály érvényes, hogy az új gyógyszer jobb. Tehát
biztosan adnék ilyen esélyt a rokonaimnak
is.
Lesz egyszer olyan csodagyógyszer,
amely meggyógyítja a rákbetegséget?
Biztosan. Bízom benne. Munkám során
tapasztalom hogy a gyógyszerek egyre
jobbak.
A kutatásban hol tapasztalható a legnagyobb előrelépés?
Ott, ahol pénz van rá. Németországban,
Franciaországban, Svájcban, Olaszországban és főleg az Egyesült Államokban. Nálunk egyértelműen rosszabbak a feltételek,
mint Németországban, Németországban viszont rosszabbak mint az Egyesült Államokban, és Ukrajnában rosszabbak mint
nálunk. Ez a gazdasági lehetőségektől
függ.
Jelenleg milyen kutatáson dolgozik?
Több is van, nagyon érdekes a probio(folytatás a 6. oldalon)
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tikumok kutatása a rákos betegeknél. Népiesen mondva jogurt-baktériumokkal
foglalkozunk. A Szlovák Tudományos
Akadémia Kísérleti Onkológiai Intézetével
és a Komenský Egyetem Természettudományi Karának Sejtbiológiai Intézetével közösen igyekszünk ezeknek a baktériumoknak a segítségével csökkenteni a kemoterápia nem kívánt hatásait, mint pl. a
hasmenés vagy a fertőzés. Ez azonban még
kísérleti stádiumban van, eddig nem bizonyított, hogy ez a gyógymód mindenki
számára alkalmas, vagyis nem arról van szó,
hogy ha a páciens a kemoterápia alatt több
jogurtot eszik, az segít neki.
Ez a kutatás hozott fordulatot az onkológiában?
Eddig nem, a kutatás azonban tovább folyik. Az ilyen baktériumok és rostos anyagok kombinációjával szeretnénk csökkenteni a kemoterápia utáni fertőzés veszélyét.
Ön a vese, prosztata, húgyhólyag és here
daganatos megbetegedéseire szakosodott
osztályon dolgozik. Sok nálunk az ilyenfajta rákos megbetegedés?
A hererák elég ritka, de számuk egyre nő
és senki nem tudja miért. Szlovákiában a
férfiaknál a leggyakoribb a tüdőrák, a
nőknél pedig a mellrák.
Az idő milyen szerepet játszik a rákos
megbetegedéseknél?
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A daganatot időben kell észrevenni és eltávolítani. Előfordul, hogy a betegség
olyan agresszív, hogy már nem lehet mit
tenni. Semmiképp nem jó, ha a páciens vár,
fél, esetleg szégyenkezik. Fiatal fiúk szégyellik, hogy megnagyobbodott a heréjük,
gyakran már akkor jönnek, mikor a betegség átterjedt a tüdőre is. Ugyanez a helyzet a nők esetében a mellekkel. Későn jönnek és az esélyek ilyenkor csökkennek. Sokszor napokról van szó. A legrosszabb, ha
a páciens sokáig vár, s amikor rászánja magát, hogy eljöjjön, már nem tudunk mit tenni. Ez szomorú. Mi a pácienst semmire nem
kényszeríthetjük. A kezelésnek nem kívánt
hatásai is vannak: rosszullét, hányás, hasmenés. Átmenetileg csökkenthetik az életminőséget. A páciens beleegyezése nélkül
nem tehetünk semmit. Bármikor elutasíthatja a kezelést.
Mit gondol a daganatokat gyógyító
természetgyógyászokról?
Minden daganatos megbetegedésre hajlamos páciensnek elsősorban az onkológust
kellene felkeresnie. Ha ő már nem tud segíteni, próbálja meg akár a természetgyógyászt. Ez minden ember saját döntése. Előfordul, hogy a még gyógyítható daganatot is előbb természetgyógyász kezeli majd idővel gyógyíthatatlanná válik. A
beteget kezelje onkológus s csak az ő be-
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leegyezése után forduljon természetgyógyászhoz.
Hallott már olyan esetről, hogy a természetgyógyász meggyógyította a daganatot?
Ilyenről még nem hallottam, de olyan
esetről tudok, hogy a páciens természetgyógyászhoz járt, de a kezelést is betartotta.
Meggyógyult és az elismerést a természetgyógyász sajátította ki.
Nem gondolja, hogy ez visszaélés az emberi kétségbeeséssel?
Bizonyos mértékig igen, másrészt a természetgyógyász lelkileg segíthet a páciensnek, reményt adhat neki. Ez nagyon fontos. Alapvetően nem vagyok ellene, az ember kétségbeesésében mindent megpróbál.
Az onkológiában történnek csodák?
Igen, történnek. Néha azt gondoljuk,
hogy a páciensen nincs segítség, nincs esélye. Beiktatjuk a kemoterápiát és meggyógyul. Ez csodálatos érzés. Legfontosabb
a páciens és a hozzátartozók hozzáállása.
Ha erős támaszuk van és nem hagyják el
magukat, nagyobb esélyük van, mint azoknak, akik azt mondják rákos vagyok és
vége. Nem harcolnak. Ezek a páciensek nagyon hamar elmennek. A rák nem minden
esetben jelenti a véget. Mindig harcolni kell.
Ivica Wirghová, (Plus 7 dní – rövidítve)
(Ford: GÉ)

Párkányiak a Nemzetközi Ifjúsági Parlament találkozóján
Március 14. és 19. között Esztergom városa rendezte meg a
Nemzetközi Ifjúsági Parlament III. találkozóját. A rendezvényt először 2005-ben Canterbury városa szervezte, majd 2006-ban az
olaszországi Molfeta, volt a vendéglátó. A résztvevők számának
bővítése érdekében idén meghívták Esztergom testvérvárosainak
küldöttségeit, köztük Párkányt is. A párkányi ifjuságot Lukás Gara
és Zsibrita Pál (Összevont Középiskola), Lészkó Éva (Kereskedelmi
Magánakadémia) és Katarína Šustáková (Szlovák Alapiskola) képviselte. A találkozó során a fiatalokat különböző bizottságokba
osztották be, melyeken belül más-más nemzetek képviselői csoportosultak. Egy-egy szekció 8-10 emberből állt, akiknek eszmecseréi az esztergomi Mindszenty Emlékhely tárgyalótermeiben
zajlottak. A hatnapos parlamenti találkozó programja során jutott idő egy esztergomi és budapesti városnézésre is, idegenvezető kíséretében. A bizottságok összesen három alkalommal ül-

tek össze, hogy közös álláspontot alakítsanak ki a terrorizmus és
az emberi jogok témakörében. Sor került az említett témák elemzésére, majd a felmerülő problémák megoldási javaslatainak összegezésére. A tárgyalások angol nyelven zajlottak. A bizottsági üléseket a Canterbury-ből érkezett Martin Wye vezette. Az utolsó,
plenáris ülés során valamennyi bizottság szóvivője beszédet
mondott, majd minden egyes témáról vitát nyitottak, amelybe a
fiatalok többsége aktívan bekapcsolódott. Végül szavazásra bocsátották az elhangzott javaslatokat. A problémák megvitatása mellett a találkozó egyik fő célja a fiatalok nyelvismeretének fejlesztése
és a különböző nemzetek egymással való megismertetése volt. Legközelebb 2008-ban kerül újra megrendezésre a Nemzetközi Parlamenti találkozó, melynek helyszíne ezúttal az oroszországi Vlagyimir városa lesz.
Lészkó Éva

Štúrovčania na stretnutí mládežníckeho parlamentu
V dňoch 14-19. marca sa v Ostrihome uskutočnilo tretie stretnutie Medzinárodného mládežníckeho parlamentu. Toto podujatie organizovalo po prvýkrát v roku 2005 mesto Canterbury a v
roku 2006 talianske mestečko Molfeta. Z dôvodu rozšírenia okruhu účastníkov v tomto roku boli pozvaní aj partnerské mestá Ostrihomu, medzi nimi aj Štúrovo. Našu mládež zastupovali Lukáš Gara
a Pavol Zsibrita zo Zruženej strednej školy, Eva Lészkó zo Súkromnej obchodnej akadémie a Katarína Šustáková zo Základnej
školy slovenskej.
Na stretnutí sa mladí účastníci rozdelili do rôznych komisií, v
rámci ktorých sa stretli zástupcovia rôznych národov. Každá komisia sa skladala z 8-10 ľudí. Výmena názorov sa uskutočnila v
priestoroch Pamätného miesta Józsefa Mindszentyho. Do programu šesťdňového parlamentného stretnutia bola zaradená aj prehliadka Ostrihomu a Budapešti pod vedením odborného sprievod-

cu. Komisie zasadali celkom trikrát, aby vytvorili spoločné stanovisko v otázke terorizmu a ľudských práv. Spomenuté témy boli
dôkladne analyzované a pripravili sa závery a návrhy na riešenie
vyskytujúcich sa problémov. Rokovanie prebiehalo v anglickom
jazyku. Spoločné zasadnutia komisií viedol Martin Wye z Canterbury. Na poslednom plenárnom zasadnutí zosumarizovali svoje
názory hovorcovia komisií, potom sa otvorila diskusia ku každej
téme, na ktorej sa väčšina mladých ľudí aktívne zúčastnila. Na záver sa návrhy odhlasovali.
Popri prerokúvaní jednotlivých tém jedným z hlavných cieľov
stretnutia bolo rozšírenie jazykových znalostí mladých a kontaktovanie mládeže rôznych krajín. Nasledujúce zasadnutie Medzinárodného mládežníckeho parlamentu sa uskutoční v roku 2008
v ruskom Vladimíre.
-le-
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Plavci sa predviedli
vo výbornom svetle

„Mami, kedy ma už
zapíšeš do školy?”

Členovia plaveckého oddielu vo februári nezaháľali. Čakal ich
štrnásty ročník Veľkej ceny mesta Opavy, v konkurencii 23 oddielov z Čiech a Slovenska. V dvadsaťpäť metrovom bazéne malo
Štúrovo sedem pretekárov v troch kategóriách. Pre juniorov, starších aj mladších žiakov to znamenali prvé víkendové boje tohtoročnej sezóny. Ako hlavnú disciplínu opavskí organizátori pripravili stometrový polohový pretek. Ten sa pláva ako finálový pretek, do ktorého postupuje šesť najlepších pretekárov. Do tohto finále sa podarilo prebojovať Kláre Vevurkovej, ktorá dosiahla v ňom
šieste miesto. V kategórii mladších žiakov sa darilo nášmu Petrovi Koreňovi, keď na 50m prsia dohmatol na 3.mieste. Naši plavci vo viac než dvoch tretinách štartov zaplávali osobné rekordy.
Uznanie si zaslúžia Richard Tóth, Ladislav Németh (100 prsia –
6. miesto), Martin Koreň (50 kraul a 50 znak – 5. miesta), Paula Synaková, Klára Vevurková (100 znak – 5.miesto) a Santiago
Mejia, ktorí si svoje maxima vylepšili. Členovia plaveckého oddielu aj v Opave dokázali, že kvalita štúrovského plávania ide stále smerom nahor.

Deň „D” bol odrazu tu, všetky sny o veľkej škole sa stali
skutočnosťou. Všedný deň sa stal dňom slávnostným, nemuselo sa ísť do škôlky a hlavne nebolo treba spať.
31. január a 1. február roku 2007 boli dňami zápisu šesťročných detí do prvého ročníka ZŠ v našom meste. Budúci prváci plní očakávania prichádzali do ZŠ v sprievode
svojich rodičov. Zvedavými očkami si všímali nové prostredie a plyšové zvieratká, ktoré ich vítali na chodbe. V
triede si sadli do ozajstných lavíc, listovali v prváckych učebniciach, poprezerali si učebné pomôcky. Tie smelšie sa pochválili znalosťami z matematiky, dievčatká spievali a recitovali, kreslili na tabuľu. V relaxačnej miestnosti si veselo poskákali na fitloptách alebo sa zahrali so stavebnicami. Vo „veľkej” škole sa cítili príjemne a čo je najdôležitejšie, všetci sa tešili na september. Ďakujeme všetkým
rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu s nimi.

V.G.

Mgr. Alžbeta Turčinová

Postrehy
Štúrovo a okolie je podľa mňa hodnotný časopis, kde je v kocke zahrnuté všetko, čo má taký mesačník obsahovať. Bývam
v dome opatrovateľskej služby, v susedstve katolíckej farnosti. Neviem, či sa na Slovensku nájde podobná budova v takom
dezolátnom stave, v akom je táto. Na nádvorí sú od minulej
jari divoké skládky dosial neodpratané, a suchá burina do výšky dvoch metrov. Jediné čo budovu skrášľuje je nová strešná
krytina. Podobne vlani vyzeralo aj nádvorie DOS, ale na ohlas
zo strany osadenstva prišla náprava. Pochvalne sa musím vyjadriť vedúcej pracovnej skupiny Nelly Oravcovej, ktorá tam
z pekla urobila jar. Čo sa týka čistoty mesta s úžasom si spomeniem na to, keď sme boli na zájazde v družobnom Bruntáli, kde na námestí som žiaden odpad nenašiel. Podobne je to
tiež v Hradci Královom, kde keď niektorí cudzinec zahodí odpad, hociktorý školák ho upozorní: „pane my tady máme na

to nádoby”. Nebolo by na škodu veci, keby sa na školách i na
túto tému upriamila väčšia pozornosť. Nedá mi, aby som nespomenul vyčíňanie vandalov. Často cestujem autobusmi, ktoré vychádzajú z autobusovej stanice, kde na laviciach často chýbajú laty. Všimol som si, že býva tomu tak hlavne počas víkendov, keď si niektorí siláci takýmto spôsobom vybíjajú silu.
Bolo by účelné v rámci možností, keby sa v tento kritický čas
mohla veci viac venovať polícia.
Pre budúcnosť by bolo žiadúce, aby po menších „kozmetických” úpravách mesto Štúrovo sa dostalo medzi popredné mestá v SR, aby právom nieslo hrdý názov „Okrasa Dunaja”. V
tomto úsilí prajem primátorovi i poslancom mestského zastupiteľstva hodne pevného zdravia a veľa pracovných a osobných
úspechov.
Dubec Jozef

„Our place in the world” alebo Project Comenius
Aké je naše miesto vo svete? Na túto otázku, ale aj na ďalšie sa pod vedením pedagógov anglického jazyka snažia nájsť
odpoveď 60 žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka Základnej školy Štúrovo. Projekt odštartoval svoju bohatú činnosť
v októbri minulého roka a mal by trvať tri roky. Jeho autorkou a dušou v jednej osobe je Mgr. Erika Špániková, učiteľka anglického jazyka. Do projektu sa zapojili partnerské školy a inštitúcie LBOG De Eekhom Belgiu (Belgicko), Worth Valley Pimary School, Keighley (Anglicko), Ecole Mathurin Méheut, Camballe (Francúzsko).
14 – 19. novembra 2006 sa traja učitelia a riaditeľka školy PaedDr. Judita Viziová zúčastnili medzinárodnej mobility
v Brusseli. Cieľom stretnutia bolo upresnenie spôsobu komunikácie medzi jednotlivými školami. Po úvodných aktivitách,
akými bolo vzájomné predstavovanie sa detí a ich škôl, nasledovalo sviatočné, vianočné – žiaci zhotovili nádherné vianočné pozdravy, vydali vianočný časopis „Christmas newsletter”, v ktorom predstavili našu školu a uverejnili fotografie Štúrova vo vianočnom šate. Časopis pripravovali na počítači v
programe Power point. V súvislosti s týmto treba spomenúť,

že v mesiaci február sa vytvorila aj internetová stránka tohto projektu, ktorej cieľom je okrem iného i stimulácia žiakov
na využívanie informačno-komunikačnej techniky konštruktívnou cestou.
V januári sa vydalo už druhé, fašiangové číslo časopisu „Carnival newsletter”. Deti, účastníci projektu, si takto zábavnou,
príťažlivou formou rozširujú znalosti z anglického jazyka, komunikatívnosť a čo je hádam najdôležitejšie – dávajú o sebe
vedieť a zároveň objavujú detskými očami kultúrne podobnosti a odlišnosti detí žijúcich v ostatných európskych krajinách.
Najbližším väčším podujatím projektu bude účasť na medzinárodnej mobilite vo Francúzsku v máji 2007. Na tomto stretnutí sa vyhotoví záverečná správa prvého ročníka projektu a
spresnia sa úlohy na ďalšie obdobie. Deti budú cez maily a videokonferencie ďalej poznávať svojich zahraničných priateľov,
ich krajiny a tradície. Veríme, že tento projekt zaseje v srdciach
našich detí pocit spolupatričnosti k ostatným európskym krajinám a hlavne – zvýši u detí národné povedomie, pocit hrdosti na svoje mesto, školu a seba ako európskeho občana.
PaedDr. Marta Csáková
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Egyszerű szavak
Sotkovszky Lajos Párkányban született
és Garamkövesden él. Már gyermekkorában belépett a zene az életébe, rabul ejtette, s újabb és újabb feladatok és kihívások elé állítja őt. Hosszú éveken át kántorkodott, zenélt és énekelt különféle
rendezvényeken, alapító tagja volt a „Vándor” verséneklő együttesnek, az Érsekújvári Operett-kvartettnek, tagja az Érsekújvári Rockszínpadnak és vendégszereplőként részt vesz a Gútai Kis-Duna menti Rockszínház és a Felvidéki Rockszínház
előadásaiban. Jelenleg énektanárként működik a párkányi Liszt Ferenc Művészeti
Alapiskolában. A múlt év végére elkészült
„Egyszerű szavak” című szólóalbuma,
amelynek bemutatására idén tavasszal kerül sor.
– Milyen apropóból született a lemez?
– Elmondhatom, hogy számtalan sikeres fellépés van mögöttem. A különféle
koncertek alkalmával a közönség soraiból
sokan feltették a kérdést: vajon nem lehete az adott zenés műsorról valamilyen
hanghordozót hazavinni meghallgatásra?
Úgy éreztem, hogy végre elérkezett a várva várt pillanat, amikor ezeknek a kívánságoknak eleget tudok tenni, s egyben régi
álmom – saját lemez létrehozása – is beteljesülhet. A CD elkészítéséhez felajánlotta
segítségét Emmer Péter komáromi zenész barátom. Ezen felbuzdulva pályázatot nyújtottam be a Szlovák Köztársaság
Kulturális Minisztériuma Nemzeti- kisebbségi osztályához. Meg kell említenem,
hogy Magyar Ifjúsági Közösség (MIK) is
felvállalta az ügy támogatását. A pályázat
sikeresnek bizonyult, sőt több szervezet,

cég és más egyéni támogatók is szívesen
hozzájárultak a lemez kiadásához.
– Milyen dalokat tartalmaz a hanghordozó?
– Hat megzenésített verset (Petőfi Sándor, Zala József, Győrffy Rózsa, József Attila, Ady Endre, Reményik Sándor) és négy
saját szövegű dalt. A CD készítése során a
változatosságra és zenei világom sokszínűségének bemutatására törekedtem, természetesen az igényességet szem előtt
tartva. Zenei elképzeléseim megfelelő kifejezésére Emmer Péter szakmai tudása és
kifinomult zenei ízlése volt a garancia. A
dalok hangszerelését bravúrosan oldotta
meg, emellett külön dicséretet érdemel virtuóz gitárjátéka. Nagy öröm számomra,
hogy a lemezen közreműködhettek kedves
zenésztársaim, többek között Szabó Mártika, akivel egy szép duettet éneklünk.
Kurina József fuvola-, Cucor Roland zongora- és Lakatos Róbert hegedű- és brácsajátéka pedig egyedi, sajátos hangulatot
nyújt a daloknak.
– Adódtak-e izgalmas pillanatok a lemez
készítése közben?
– A lemez elkészítése során, ami kb. fél
évig tartott, rengeteg örömteli és kellemes
pillanatot éltem át. Nagy élmény volt számomra, amikor a dalokat a kiváló hangszerelésnek köszönhetően már új „zenei
köntösben” hallgathattam meg. Ez mindig
meglepetést okozott. Pozitív élményként
hatott rám a barátok és rokonok fokozott
érdeklődése a lemez készítése során.
– Mik az elvárásaid az elkészült lemezzel kapcsolatban?
– Már jelentek meg olyan hanghordo-

zók, amelyeken közreműködtem. De a saját „zenei névjegykártya” megvalósítása teljesen más érzéseket vált ki az emberben.
Így eleget tehettem a közönség kéréseinek,
ami által a hallgató még jobban megismerkedhet a zenei világommal, s azzal,
hogy tulajdonképpen, ki is vagyok én...
– Mikor és hol hallhat a közönség?
– Egy lemezbemutató koncertkörutat tervezek. A koncertsorozat első állomása, a
lemez „keresztelője” Párkányban lesz,
mégpedig 2007. április 22-én, este 7 órakor a helyi művelődési házban. A következő koncert április 29-én, délután 4
órakor kerül megrendezésre a Komáromi
Napok keretében a Klapka téren. Ezen kívül Pozsony, Szenc, Érsekújvár, Fülek,
Nyitra környéke, Budapest lesznek a lemezbemutató körút következő állomásai.
A koncertekre minden kedves érdeklődőt
sok szeretettel várok.
Mgr. art. Cucor Roland

Új üzem települne a
volt laktanyába

Nová výrobňa smeruje
do bývalých kasární

A párkányi képviselőtestület nyilván rábólint majd a nyergesújfalui
Baunovum Kft. kérvényére és belelegyezését adja egy kis üzem létesítéséhez a volt laktanya területén. A magyarországi anyacég építőipari kivitelezésekben és beruházásokban érdekelt, amely
nyergesújfalui telephelyén építőanyagok forgalmazásával foglalkozik. Fő profilja a szárazépítészeti, belsőépítészeti, nyílászáró és árnyékolási technikai termékek forgalmazása. A piaci lehetőségek felmérése után a cégvezetés elhatározta, hogy felvállalja az árnyékolási technikai termékek gyártását is. E termékek fő alapanyagainak
beszerzési lehetősége ugyanis Szlovákiában – Magyarországhoz képest – kedvezőbb. Emellett a jobb adózási feltételek és a munkaerőpiaci kondíciók is amellett szóltak, hogy a Baunovum új vállalkozását Szlovákia területén valósítsa meg. Ilyen előzmények után választották cégük új telephelyéül a volt katonai laktanyát, ahol a régebben szerelőműhelyként működő, jelenleg kihasználatlan csarnok
– a szükséges átalakítások után – megfelelne az adott célnak. Elképzeléseik szerint a cég a várostól bérbe venné az említett csarnokot és két lézeres daraboló-géppel, egy él-hajlító berendezéssel, valamint egyéb berendezésekkel szerelné fel az üzemet, ahol mintegy
20 embert alkalmazna.

Mestské zastupiteľstvo pravdepodobne odsúhlasí žiadosť
maďarskej firmy Baunovum, s.r.o na umiestnenie malej prevádzkarne v priestoroch bývalých kasární. Materská firma
má svoje sídlo v Nyergesújfalu, a zaoberá sa realizačnými
a investičnými aktivitami v stavebnom priemysle, a predajom stavebného materiálu. Hlavným profilom ich podnikania sú suché stavebné práce, vnútorné stavebné práce, predaj okien, dverí a tieniacej techniky. Po preskúmaní možností trhu sa vedenie firmy rozhodlo pre výrobu tieniacej
techniky. Možnosti zaobstarania základných surovín sú totiž na Slovensku výhodnejšie ako v Maďarsku. V prospech
Slovenska hovoria aj lepšie daňové podmienky, ako i lepšie kondície na trhu práce. Po zvážení všetkých uvedených
skutočností sa vedenie firmy rozhodlo o umiestnení novej
prevádzky práve v Štúrove. V niekdajšom autoparku kasární stoja nevyužité dielne, ktoré po menšej úprave by vyhoveli danému účelu. Podľa predstáv firma by v prenajatých
priestoroch umiestnila dva laserové krájače, ohýbacie stroje a ďalšie zariadenia, a zamestnala by približne 20 pracovníkov.

Oravetz

Oravetz (Preklad: gp)
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Közösen a
gázművesítésért

Spoločne
za plynofikáciu

Szalkán már régóta szeretnék bevezettetni a gázt: a régebben
elkészített tervek szerint azonban mintegy nyolcmillió koronás
önrésszel kellett volna ehhez hozzájárulnia a falunak. Az elmúlt
hetekben azonban sikerült elérni, hogy a településnek ne kerüljön pénzébe a művelet. „A gáz bevezetésének előkészületei jól haladnak, nagyon előnyös egyezséget sikerült kötnünk a Szlovák Gázművekkel. Ugyanis akceptálják azt, hogy a régebben készített tervek megvalósítását egyik érintett falu, azaz Szalka, Bajta, Leléd
sem tudja vállalni” – mondta Szalka polgármestere, Józsa János.
Így a gázművek saját költségen valósítják meg a beruházást: a három községnek az idén kell elkészíttetnie a szükséges tanulmányokat, ezen kívül még a terveztetést is kell majd fizetniük, ennek költsége mintegy 300-500 ezer korona között mozog falvanként. A Szlovák Gázművek képviselői az utóbbi hónapokban
mindegyik faluba ellátogattak és lakossági fórumokon vitatták meg
a teendőket a falubeliekkel. Ezeken mérik fel, hogy mekkora az
igény a gáz bevezetésére. Szalka polgármestere bizakodik, ha a
gázművek úgy döntenek, hogy megtérül számukra a befektetés,
akkor annak kivitelezési költségeit beépítik a jövő évi fejlesztési terveikbe. A bevezetés egyébként a telkek határáig ingyenes,
a kerítéstől a házakig pedig 6-7 ezer koronába kerül majd. A szabályozó állomás Bajtán lesz megépítve, és ha a nyomáspróba megerősíti, akkor Kiskeszi is rácsatlakozhat a rendszerre. Ezt követően nagy valószínűséggel a telekárak is megugranak majd az érintett falvakban, ami a jövőre nézve igen pozitív lehet, és a gáz bevezetésétől függhet esetleges befektetők idetelepülése is.

Obyvatelia obce Salka by už dávnejšie chceli uskutočniť plynofikáciu. Súvisiace plány boli už dávnejšie vyhotovené, no podľa nich by obec musela prispieť sumou približne 8 miliónov korún. V minulých týždňoch sa podarilo dosiahnuť, aby realizačné náklady obec nezaťažili.
„Prípravy na zavedenie plynu sú v dobrom štádiu, podarilo sa
uzatvoriť veľmi výhodnú dohodu so Slovenským plynárenským
priemyslom. Plynári akceptovali, že realizáciu dávnejšie vyhotovených plánov ani jedna z uvedených obcí, t.j. Salka, Bajtava
a Ľelá nevie splniť – povedal starosta obce Ján Józsa. Dosiahli
sme, že plynárenský priemysel bude celú investíciu financovať z
vlastných zdrojov, trom obciam zostáva vyfinancovať vypracovanie potrebných štúdií, a projektantské práce – čo činí cca 300500 tisíc Sk na každú obec. Predstavitelia Slovenského plynárenského priemyslu navštívili všetky tri obce, kde v rámci stretnutí s obyvateľmi prejednali potrebné záležitosti, a zistia záujem o
zavedenie plynu. Starosta Salky je optimista, a verí, že ak plynári vyhodnotia vec ako výhodnú investíciu, tak financovanie projektu naplánujú do svojich budúcoročných rozvojových plánov.
Zavedenie plynu k pozemkom je bezplatné, pripojenie od plotu
k budovám bude stáť cca 6-7 tisíc korún. Regulačná stanica bude
postavená v Bajtave, a v prípade, že tlaková skúška to potvrdí,
pripojiť sa budú môcť i Malé Kosihy. Týmto sa pravdepodobne
zvýšia aj ceny pozemkov v uvedených obciach, čo v budúcnosti môže byť pozitívne, a zavedenia plynu môže privábiť aj prípadných investorov.

Szép (Hídlap)

Szép – Hídlap (Preklad: gp)

„Ha Istennek akarsz írni, emberhez címezd,
mert őbenne lakik az Isten”
Sok ilyen van az országban. Ezúttal arról
a feszületről van szó, amely a Párkány és
Nána közötti forgalmas útkereszteződésben
áll. Emberek sokasága közlekedik erre, akik
minden vezényszó nélkül, önkénytelenül is
feltekintenek a feszületre. Sőt a morzsoló ajkakon sóhaj, ima, kérés is elhangzik – olyan
ez mint egy nyugalomra intő közlekedési tábla. Nyáron került felújításra. A már olvashatatlan szöveget Németh László mester festette át. Az állíttatók múltjáról, utódaikról

nem sokat tudunk, de örvendetes tény,
hogy e feszület mégis gondozott. Az évszakoknak megfelelően virág, koszorú, gyertya mindenkor díszíti. A szomszédban levő
ház egykori lakói, akik gondozták elhaltak
már, de utódaik sem feledkeznek meg a keresztről. Geljen József rendszeresen rendben
tartja a környezetet is, hiszen egy időben a
város is elhanyagolta ezt a senki földjének nevezett területet. Sajnos ma is a hulladékot szállító autókról lehullott szeméttel van tele az

árkok. A feszület felújítása Gál Attila vállalkozó érdeme, aki saját költségén szedette
rendbe. Talán akad majd olyan vállalkozó is,
aki kovácsoltvas kerítést is készít a feszület
köré. Egyelőre az idézetben említett címzett
ismeretlen, de gondolom, hogy az ötlet
megtalálja a világnak azt a kicsiny területét,
amelyet emberi szívnek neveznek. S aki e jótékony tettet megvalósítja, érdeme örökre
fennmarad.
Hajtman Kornélia

„Keď chceš napísať Bohu, adresuj človeku,
lebo v ňom býva Boh”
V krajine je takýchto krížov mnoho. Tento krát je reč o kríži, ktorý stojí pri frekventovanej križovatke medzi Nánou a Štúrovom.
Množstvo ľudí tadiaľ denne prechádza, a bez
povelu úplne prirodzene pozdvihne svoj
pohľad. Z úst vyletí povzdych, modlitba, odznie prosba – je ako upokojujúca dopravná
značka. Kríž bol v lete obnovený, nečitateľný text obnovil majster Ladislav Németh.
Máločo vieme o staviteľovi a ich potomkoch,
ale je potešujúce, že o kríž sa vždy starali.
Vždy ho zdobili vence, sviečky, kvety podľa ročného obdobia. Obyvatelia susedného
domu, ktorý sa oň poctivo starali už zomreli, ale ich potomkovia tiež nezabúdajú na túto

vznešenú úlohu. Jozef Geljen pravidelne ošetruje jeho okolie, veď istý čas sa o túto „zem
nikoho” sa nestaralo ani mesto. Žiaľ, aj dnes
je jarok plný smeti vypadávajúcej z okoloidúcich áut. Rekonštrukcia kríža je zásluhou
podnikateľa Attilu Gála, ktorý obnovu financoval z vlastných nákladov. Snáď sa nájde
dobrá duša, ktorá by zaplatila aj výrobu kovového oplotenia okolo kríža. Zatiaľ je adresát označený v citáte neznámy, ale myslím si, že myšlienka nájde to malé miestečko na svete, ktoré voláme ľudské srdce, a ten,
kto túto dobročinnú vec vykoná, jeho zásluha zostane navždy živá.
Hajtman Kornélia (Preklad: gp)
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Simon András grafikái
Immár hagyománynak számít, hogy minden év márciusában
egy tárlattal kezdődik a Balassi Bálint Kulturális Napok, amelyek idén XXII. alkalommal kerültek megrendezésre. Ezúttal Simon András grafikái kerültek bemutatásra március 12-én a Városi Galériában. A tárlatot Halasi Tibor, a VMK igazgatója, a
rendezvénysorozatot pedig Boócz Mária, a Csemadok helyi szervezetének elnöke nyitotta meg. A kiállított grafikákat, ill. alkotójukat Bajtai György méltatta. Közreműködött Orosky Judit és Áron Andrea. Szabó Katalin művészettörténész egyebek
mellett a következőképpen jellemzi Simon András kiállított grafikáit és művészetét:
„Most a szépség és nyugalom percei következnek, hiszen a grafikus, aki műveit itt bemutatja, egyáltalán nem burkolózik a manapság oly gyakori érthetetlenség homályába. Simon András grafikái közvetlenül a nézőkhöz szólnak, a közönség gyönyörködtetésére, s egyben elgondolkodtatására készültek. Aki néhány
vonallal, pár alakkal, egyetlen szál papírral és tollal – ceruzával,
vagy éppen tussal így képes kifejezni egész sorstragédiákat, éle-

teket és lelkületeket, az valódi művész. Simon András pedig emellett Istenadta tehetség is.
Munkái két nagy csoportra oszthatók és mindkettőből kapunk
itt egy kis ízelítőt. Részletekben és finom grafikai megoldásokban tobzódó, a papíron szinte szürreálisan kavargó szimbolikus
értékű művei mintegy görbe tükröt tartanak a néző elé, s ezek
a grafikák egyfajta szarkazmust is tükröznek… A másik nagy csoportot az úgynevezett egyvonalas grafikák képviselik művészetében. Ezeket, a kis képeket mély lelki indíttatásból kezdte rajzolni. Mint az írók, akik egy-egy fontos mondatot, vagy gondolatot vetnek papírra, úgy rakosgatta, gyűjtögette képi jegyzeteit
Simon András. Hangsúlyos vonalakból komponált alakjai szinte lebegnek, mintha külön életre keltek volna valami éteri térben. Mély titkokat, bölcsességeket és szimbólumokat hordoznak ezek a finom, nemesen egyszerű kis rajzok. Olyan ez, mint
amikor valaki néhány odaillő, egyszerű, mégis súlyos szót mond
ahelyett, hogy hosszasan fecsegne…”
-O-

Grafiky Andrása Simona
Stáva sa už tradíciou, že každoročne v marci zahajujeme Kultúrne dni Bálinta Balassiho výstavou. Séria podujatí sa v tomto
roku usporadúva 22-krát. V mestskej galérii 12. marca sa v rámci podujatia predstavil grafík András Simon. Výstavu otvoril Tibor Halasi, riaditeľ MsKS, a kultúrne dni zahájila Mária Boócz,
predsedkyňa MO Csemadoku. Grafiky Andrása Simona a autora predstavil Juraj Bajtai. Účinkovali Judita Oroská a Andrea Áronová. Kunsthistorička Szabó Katalin grafiky a umenie Andrása Simona charakterizuje nasledovne:
„Teraz nasledujú minúty krásy a pokoja, pretože grafik sa vôbec nezahaľuje do dnes tak obvyklého závoja nezrozumiteľnosti.
Grafiky Andrása Simona oslovujú priamo divákov, slúžia kráse a
zároveň na zamyslenie. Ten, kto niekoľkými čiarami, postavami,
jediným listom papiera, jednou ceruzkou, perom, alebo trebárs tušom dokáže vyjadriť celé osudové tragédie, životy, duše, je ozaj-

stný umelec. András Simon je popritom aj božsky nadaný. Jeho
prácu môžeme rozdeliť do dvoch veľkých skupín, a tu z obidvoch
dostaneme malú ochutnávku. V jemných grafických riešeniach akosi surealisticky miešajúce symbolické hodnoty nastavujú divákom
krivé zrkadlo, tieto grafiky vyjadrujú aj istý sarkazmus... Druhú
veľkú skupinu jeho umenia tvoria tzv. jednočiarové grafiky. Tieto malé obrazy začal kresliť z duševných pohnútok. Tak ako spisovatelia uložia na papier dôležité vety alebo myšlienky, on presne tak zhustil svoje poznámky do obrazu.
Jeho komponované postavy akoby sa vznášali, akoby ožili v éterickom priestore. Tieto vznešené jednoduché kresby nosia v sebe
hlboké tajomstvá, múdrosť a symboly. Je to ako keď niekto namiesto dlhých zbytočných rečí povie pár jednoduchých slov, ktoré trafia do podstaty veci...”
-O- (preklad: gp)

„Jó lesz ez így, Miska?”
A szocializmus építésének kezdetén.....
1949 elején gyakran jött hozzánk a járási építkezési vállalat
Schrank-házban berendezett irodájába a járási párttitkárságról
– amely meg az egykori zsinagóga átépített épületében volt – Szatmári elvtárs, a párt aktivistája Szorgosan hangoztatta, hogy már
itt az ideje, hogy üzemünkben – a járási építőipari vállalatnál is
megalakuljon a párt alapszervezete. Kezdetnek elég három-négy
ember és egy párttitkár – okosított bennünket a beavatottak ábrázatával. Tagokat még csak sikerült meggyőzni a nagy feladatra,
de titkár senki nem akart lenni. Nagy nehezen Pócik László barátunkat, az asztalos részleg vezetőjét tudtuk rábeszélni, hogy
vállalja el a nemes feladatot. Bíztattuk hogy ne féljen, mi „irodisták” majd mindenben segíteni fogjuk. Mikor újfent megjött
Szatmári elvtárs tudattuk vele, hogy minden rendben van. Minden tag „melós” és titkár is van, így aztán a napokban össze is
lehetne hívni az alakuló ülést. Szatmári elvtárs nagyon megörült
és odaszólt Smatana Miskának, aki éppen az egyetlen írógépünk
mellett ült, hogy legyen szíves és írja le megnyitó beszédét, amit
mindjárt le is diktálna. Miska behúzott a gépbe egy tiszta lapot
és várta a nagyívű gyújtóbeszéd mondatait. Szatmári elvtárs elkezdett fel alá járni az irodában, próbálta összeszedni a gondolatait, majd elkezdett diktálni.” Hazánk biztos léptekkel ha-

lad a szocializmus útján előre. Falvainkban egyre alakulnak a termelőszövetkezetek. Járásunkban már három is van, és üzemeinkben sorra alakulnak az üzemi szervezetek”. Közben odaszólt
Miskához: „Jó lesz ez így, Miska?”
Miska a közbeszólást is legépelte, Szatmári elvtárs pedig diktált tovább és közben jó párszor rákérdezett: „Jó lesz ez így, Miska?”. A huncut Miska pedig minden alkalommal gondosan jegyezte Szatmári elvtárs szavait. Eljött a nagy nap. Munkaidő után
az asztalosműhelyben gyülekeztünk. Megjött Szatmári elvtárs néhány küldöttel együtt. Miután síri csend lett, az egyik küldött
megnyitotta a gyűlést és üdvözölte a jelenlévőket. Ezután Szatmári elvtárs emelkedett szólásra. Elővette a papírt és nekilátott
az alkalmi beszéd felolvasásának. Ünnepélyes, kicsit rekedt hangon kezdte olvasni. Mikor oda jutott, hogy az „üzemi szervezeteink”, kicsit elbizonytalanodott és kissé akadozva olvasta tovább: „jó ... jó ...jó lesz ez így Miska?” A költői kérdés derültséget váltott ki, de Szatmári elvtárs rendületlenül tovább folytatta, vigyázva arra, hogy ezt a mondatot már ne olvassa fel többször. Azóta ez a mondat közkedvelt szólássá vált a régi párkányiak körében.
Fatter Imre

2007. március

Párkány és Vidéke

11

Štúrovo a okolie

Februárban történt

Stalo sa vo februári

1. – Új testedző szalon megnyitása a sportcsarnok melletti súlyemelő edzőteremben.
2. – A szlovák – magyar vegyesbizottság ülése Párkányban és Esztergomban.
– A Vinum Ister-Granum Borlovagrend bálja a VMK nagytermében.
3. – Magyar Nobel-díjasok – cserkészcsapatok vetélkedője
Kőhidgyarmaton. A győzelmet a helyi csapat szerezte meg.
– A Matica slovenská helyi szervezetének XVI. bálja a VMK
nagytermében.
– A körzeti rendőrség munkatársai 1500 adag hasist foglaltak le egy nánai lakásban. A 25 éves drogdílert letartóztatták.
4. – A Csemadok helyi szervezetének évzáró taggyűlése a
VMK nagytermében. A kultúrműsorban felléptek: a Kisbojtár gyermek folklórcsoport, a Szivárvány énekkar és Juhász
Gyula.
9. – A Mária Valéria híd hetedik hídőre, Marcel Baaijens (ÚjZéland) kiállításának megnyitója a Hídőr-házban.
10.– Az Ady Endre Alapiskola szülői és pedagógus bálja a VMK
nagytermében.
– Népviseleti bál Muzslán.
– Batyubál Nánán.
12.– Mederkotrás közben egymázsás második világháborús
bombát találtak a Dunában az esztergomi oldalon, mintegy
50 méterre a hídtól. Emiatt déltájban kb. három órára leállt
a forgalom a hídon.
13.– Egy személyautó beton villanyoszlopnak ütközött és kidöntötte azt a VMK közelében,. A baleset miatt szünetelt a
villamos energia ellátás a környéken.
14.– Az ART FLEXUM Nemzetközi Művészeti Társaság tagjainak munkáiból nyílt kiállítás a Városi Galériában.
17.– „Motorokkal a drogok ellen” c. projekt bemutatása a sportcsarnokban.
– Szülők bálja Ebeden.
– Farsangi bál Libádon.
20.– Csicsay Alajos: Mérföldkövek ködben c. könyvének bemutatója az esztergomi Helischer József Városi Könyvtárban.
22.– „Volt egyszer egy öreg utca a la Gerstner” c. kiállítás megnyitója a Városi Múzeumban.
23.– A Kotva vendéglő előtt ismeretlenek egy személyautóba tuszkoltak egy kőhidgyarmati nőt, a Duna-partra vitték, majd bántalmazták és késsel megsebesítették az arcát. Az egyik elkövetőt a rendőrség másnap Zselizen letartóztatta.
24.– A Kappa-Obaly bálja a VMK nagytermében.

1. – Odovzdanie nového Fitnes – salónu v priestoroch bývalej tréningovej miestnosti vzpieračov v športovej hale.
2. – V Štúrove a Ostrihome zasadala Slovensko-maďarská zmiešaná komisia.
– Ples Rádu vínnych rytierov Ister-Granum vo veľkej sále
MsKS.
3. – Maďarskí nositelia Nobelovej ceny – súťaž skautských družín v Kamennom Moste. Zvíťazili miestni skauti.
– 16. ples MO Matice slovenskej vo veľkej sále MsKS.
– Príslušníci obvodného oddelenia policajného zboru zadržali 1500 dávok hašišu v jednom nánanskom byte, zároveň zadržali 25-ročného dílera.
4. – Výročná členská schôdza MO Csemadoku vo veľkej sále
MsKS. V kultúrnom programe vystúpili: DFS Kisbojtár, spevokol Szivárvány a Július Juhász.
9. – Otvorenie výstavy siedmeho strážcu mosta Marcela
Baaijensa (Nový Zéland) v Dome strážcu mosta.
10. – Ples rodičov a pedagógov Základnej školy Endre Adyho
vo veľkej sále MsKS.
– Tradičný fašiangový ples v Mužli.
– Fašiangový ples v Náne.
12. – Pri hľbení koryta Dunaja na ostrihomskej strane, asi 50
m od mosta našli 100-kilovú bombu z druhej svetovej vojny. V dôsledku toho okolo obeda asi na tri hodiny bola zastavená premávka na moste.
13. – Osobné auto narazilo do betónového stĺpa elektrického
vedenia pri MsKS, v dôsledku čoho sa prerušila dodávka
elektrickej energie na okolí.
14. – V Mestskej galérii bola otvorená výstava z diel členov Medzinárodnej umeleckej spoločnosti ART FLEXUM.
17. – V športovej hale bol predstavený projekt: „Motocyklami
proti drogám”.
– Ples rodičov v Obide.
– Fašiangový ples v Ľubej.
20. – Prezentácia knihy Alajosa Csicsayho: Mérföldkövek
ködben (Mílniky v hmle) v ostrihomskej mestskej knižnici.
22. – V Mestskom múzeu bola otvorená výstava: Bola raz jedna stará ulica a la Gerstner.
23. – Pred hostincom Kotva dvaja muži zavliekli ženu z Kamenného Mosta do osobného auta, odviezli ju na breh Dunaja, kde jej nožom poranili tvár. Na druhý deň polícia jedného páchateľa zadržala v Želiezovciach.
24. – Ples firmy Kappa-Obaly Štúrovo vo veľkej sále MsKS.

(p.j.)

(p.j.)

Megújul az Esztergomi Várszínház
Az Esztergomi Várszínház idén a tizennyolcadik nyári évadjára készül. A műsort a megszokott koncepció alapján állították
össze: lesz saját és közös bemutató, német nyelvű előadás, eljönnek
vendégszerepelni a határon túli magyar színházak, és régről jól
ismert előadókat is köszönthetünk majd újra a világot jelentő esztergomi deszkákon. Amint azt a közönség az elmúlt években megszokhatta, a várszínház nyári előadássorozata idén is a régió diákszínjátszóköreinek „Vár a színhely” című seregszemléjével veszi
kezdetét június 22-én, pénteken este. Egy héttel később, június
29-én kerül majd sor az évadnyitóra, amely Görgey Gábor: Huzatos ház című történelmi darabja lesz a Budaőrsi Játékszín előadásában. A nyári hétvégéken természetesen idén is színpadra
lépnek majd a határon túli magyar színházak művészei:
révkomáromi, nagyváradi, szabadkai, valamint egy bambergi társulat.
A révkomáromi Jókai Színház Martin McDonagh: Macskabaj
című gengsztervígjátékát és Federico Garcia Lorca: Vérnász című

balladáját hozza el az esztergomi közönségnek, a Nagyváradi Szigligeti Társulat a Csatorna című kortárs történelmi drámával, az
Esztergomban eddig még csak egyszer bemutatkozott Szabadkai
Népszínház Magyar Társulata a Záróra című kortárs zenés produkcióval. A bambergi Hoffmann Színház egy német nyelvű kétszemélyes musical-lel érkezik városunkba. A hétvégi előadások
mellett idén is lesznek szerda esti programok, azaz „Várszerdák”,
a gyermekek számára pedig ismét megrendezik augusztusban a
Bábtábort. Régi vendégként üdvözölhetjük majd a színpadon Hobót, Müller Péter Sziámit, Tolcsvay Lászlót és barátait, a L’art
pour L’art Társulatot, de érdekesnek ígérkezik a Ghymes-ből ismert Szarka Gyula: Bor és a lányka című estje és a nemrég újra
összeállt esztergomi Cécó zenekar Viszockij-előadása is.
Az önkormányzat gondoskodik a leromlott állagú nézőtér sorainak lépcsőzetes felújításáról, ezen kívül idén megkezdődhet
az életveszélyessé vált felső kerengő rekonstrukciója is.
Gábor Éva (Hídlap)
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Határok

Hranice

Belülről nézve védenek
Kívülről nézve kizárnak
Felülről nézve megkülönböztetnek

Hľadiac zvnútra chránia
Hľadiac zvonka vylučujú
Hľadiac zhora odlišujú

„Barátot” az „ellenségtől”
Keletet Nyugattól
Bennünket tőlük

„Priateľa” od „nepriateľa”
Východ od západu
Nás od nich

Ha a folyó a határ, építhetsz hidat
Ha fal a határ, építhetsz bele kaput
De ha a tudat a határ, akkor mit tehetsz?

Ak je hranicou rieka, môžete postaviťž most
Ak je hranicou múr, môžete spraviťž bránu
Ak je hranicou myseľ, čo môžete urobiťž?

Elzárkózó tudattal nem várhatsz szívbéli bizalmat
Bezárt tudattal nem várhatsz kitárult szívet
Bátortalan tudattal nem várhatsz szívbéli szeretetet

S ignorantskou mysľou nemôžete očakávaťž dôveru srdca
S uzavretou mysľou nemôžete očakávaťž otvorenie srdca
S bojazlivou mysľou nemôžete očakávaťž lásku srdca

A gyerekek bizalommal telt szívvel születnek
A gyerekek nyíltszívűnek születnek
A gyerekek szeretettel telt szívvel születnek

Deti sa rodia so srdcami plnými dôverou
Deti sa rodia s otvorenými srdcami
Deti sa rodia so srdcami plnými láskou

A háborúk áthágják a határokat
A tárgyalások feloldják a határokat
A szeretet meghaladja a határokat

Vojny prekračujú hranice
Jednania posúvajú hranice
Láska prekonáva hranice

A háborúhoz fegyver kell
A békekötéshez közös nyelv kell
A szeretethez szív kell

Viesťž vojnu vyžaduje zbrane
Vyjednaťž mier vyžaduje spoločný jazyk
Ľúbiťž vyžaduje srdce

A papír a béke fegyvere
A művészet egyetemes nyelv
Szív pedig mindenkiben dobog

Papier je mierová zbraň
Umenie je univerzálny jazyk
Srdcia sú v nás všetkých

A faló áthatolt Tróján
A márvány lovak sakkoznak
Az elő lovak Bécsben nyargalásznak

Drevený kôň infiltroval Tróju
Mramorové kone hrajú šachy
ž ivé kone jazdia vo Viedni
Ž

A művészet lovai hamarosan párkányi szíve(ke)t gazdagítanak

Umelecké kone onedlho obohatia srdce(-ia) Štúrova

Marcel Baaijens, a hetedik hídőr

Marcel Baaijens, siedmy strážca mostu

Meghívó

Pozvánka

Húsvéttól a párkányi főutcán a gyermekotthon növendékei és a Hídőr által alkotott lovak lesznek kiállítva. Egy héttel később, 2007. április 13-án (pénteken), 17,00 órakor egy újabb kiállítás kerül megnyitásra a Hídőr-házban. A kiállításon Marcel Baaijens és a gyermekotthon harminc növendéke együttműködésének eredménye kerül bemutatásra. Marcel a művészeti projektje keretében meghívta a
gyerekeket a Hídőr-házba, hogy előhívja a kreativitásukat és arra biztassa őket, hogy a megszokott „három-kék-felhő-és-egy-sárga-napocska”
tipusú rajzaik helyett alkossanak valami személyeset és egyedit.

Na hlavnej ulici v Štúrove budú od Veľkej Noci vystavené kone
vytvorené deťmi z Detského domova a strážcom mostu. O týždeň
neskoršie, v piatok 13. apríla 2007, o 17,00 hod. bude otvorená
ďalšia výstava v Dome strážcu mostu (budova múzea). Vystavené
budú výsledky spolupráce Marcela Baaijensa a tridsiatich detí z Detského domova. Marcel v rámci svojho projektu pozval deti do Domu
strážcu mostu, vyzval ich na tvorivosť a povzbudil ich premeniť svoje štandardné 'tri-modré-oblaky-a-jedno-žlté-slnko' obrazy v niečo
osobné a jedinečné.

Priama linka
cez Štúrovo do Prahy
Od 18. marca 2007 jedna lučenecká prepravná firma zriadila
autobusový spoj na linke Lučenec – Praha, ktorá sa dotýka trasy Šahy, Ipeľský Sokolec, Salka, Štúrovo.
Vďaka tomu, že autobusy budú pravidelne denne premávať, pre
obyvateľov spomínaných obcí budú vo večerných hodinách tieto miesta ľahšie dostupné.
Spomínanú linku zabezpečujú Slovenské automobilové opravovne na trase Lučenec – Veľký Krtíš – Šahy – Komárno – Dunajská
Streda – Bratislava – Brno – Praha. Nový autobusový spoj odchádza
zo Štúrova o 21.30 smerom do Lučenca, a o 6.40 hod. smerom
do Prahy.
Janko a Marcel

szép – Hídlap (preklad: gp)
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Koszorúk – 1848/1849
Március idusán ezúttal is megemlékezések zajlottak régiónkban, a magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján. Az Ady Endre Alapiskola és a gimnázium magyar
tagozata hagyományosan zenés irodalmi műsorral köszöntötte nemzeti ünnepünket. A március 14-én az Ady
Endre Alapiskola diákjai, a Szivárvány kórus és Izsák Ferenc versmondó közreműködtek a városi megemlékezés műsorában, amelyet koszorúzások előztek meg a Kossuth emléktáblánál és a kopjafánál. A megemlékezés ünnepi szónoka Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség alelnöke volt. Március 15-én a gimnázium diákjai a szekszárdi Garay János
Gimnázium diákjaival közösen koszorúztak Léván és
Nagysallón. Ez alkalommal a szabadságharc egykori ka(-h-)
tonáira is emlékezünk.
Az új magyar kormány 1848. április 20-án rendeletet ad
ki a későbbi honvédség alapjául szolgáló nemzeti őrsereg,
vagyis a nemzetőrség felállításáról. Erre a célra Esztergom
vármegye közönségének közgyűlése május 25-én úgy határozott, hogy úgy az esztergomi, mint a párkányi járásba küldötteket bocsát. A párkányi járásban ezzel a feladattal
báró Baldaci Antalt, Matyasovszki Sándor esküdtet,
Palkovics Károly főjegyzőt, Luby József főszolgabírót, Koller
Károlyt, Hamar Pált, Pathó Pál alszolgabírót és Biró Károlyt bízták meg.
Az augusztus 8-án tartott megyei közgyűlésen felolvasták Mészáros Lázár hadügyminiszter leiratát, melyben az
Esztergom vármegyei nemzetőrséget Komáromba rende-

li. A vármegye közönsége e leirat értelmében az 1425 főnyi nemzetőrség felét csakhamar talpra állítja: Muzsla, Béla
és Ebed nemzetőreit Kovács Pál Dunamocson vonja össze,
hogy itt bevárja az esztergomi nemzetőrséget, Kruplanicz
Kálmán és Bakta Adolf esküdtek pedig még aznap összeszedik a Libád, Kicsind, Párkány, Nána, Kőhidgyarmat és
Kéménd helységekben összeírt nemzetőrség felét. Ezeket
– a hely közelsége végett – egyesítették az esztergomi nemzetőrökkel, és két századuk már augusztus 10-én útnak indul Besze János vezetésével. Ez a lánglelkű, poétikus lelkületű ügyvéd vált a honvédség Esztergom városi és megyei parancsnokává. A közben több mint 1200 főre duzzadt csapat 500 szekér kíséretében még aznap este eléri Komárom falait. A nemzetőrök augusztus 11-én este hét órakor bevonultak a várba. Ezen nemzetőrök némelyikének
neve fellelhető azon az 1848. szeptember 26-án Komáromban összeírt jegyzéken, mely a Köz Vitézek Öszve írása Akik beállottak Az Esztergom Megyében címet viseli,
ú.m.: Lapáti Ignác (KőGyarmat), Pús János (Gyiva), Sógor Vince (Párkány), Víg Josef (Párkány), Szabó Istvány
(Kéménd), Múdronyi János (Nána), Kőnösi Ignác (M.
Szőgyim), Kotra Károly (Musla), Farago Gergely (Musla),
Vaskovits Ferenc (Musla), Rajnoha Péter (Kéménd),
Dátskaji Vendel (Kéménd), Rákota Mihál (KőGyarmat),
Tárnyik Istvány (Nána), Markovits Josef (Musla).

Felújítás alatt a
bényi rotunda

Rotunda v Bíni pod
rekonštrukciou
Známa románska architektonická pamiatka nášho regiónu, pochádzajúca z
trinásteho storočia je pod rekonštrukciou. „Pomocou získaných grantov v
hodnote 400 tisíc korún sme už obnovili strechu a vyriešili vonkajšie odvodnenie. V súčasnosti prebiehajú prieskumy v oblasti ochrany pamiatok, od ich
výsledkov závisia ďalšie kroky. Prieskumy majú odhaliť vek fresiek a odkryje
nám aj tie časti, ktoré dnes nie sú viditeľné, a čo sa dá zrekonštruovať.” – povedal miestny dekan András Nagy,
podľa ktorého by bola žiadúca celková
rekonštrukcia vzácnej pamiatky. To
by však vyžadovalo niekoľko miliónov.
Rotunda je naďalej prístupná pre záujmecov.

Bény tizenharmadik századból származó, román stílusban épült körtemploma felújítás alatt áll. „Pályázatok útján sikerült
szert tennünk 400 ezer koronára, amiből
már felújítottuk a tetőteret és megoldottuk a külső vízelvezetést is. Jelenleg a műemlékvédelmi vizsgálatok vannak folyamatban, ezek eredményétől függenek
majd a további lépések. Az elemzés feltárja
előttünk a freskók korát, történetét és megmutatja azt is, hogy mi az, amit nem lehet
látni, és mi az, amit helyre lehet állítani”
– nyilatkozta Nagy András esperes, aki szerint szükség lenne a körtemplom teljes
körű rekonstruálására is. Ehhez azonban
többmilliós nagyságrendű összegre volna
szükség. A rotunda egyébként továbbra is
nyitva áll az érdeklődők előtt.
Sz.É. (Hidlap)

Juhász Gyula

Sz.É. (Hidlap)

Foto: Himmler

Közvetlen járat Párkányon keresztül Prágába
Március 18-tól kezdődően egy losonci fuvarozó vállalat a Losonc–Prága útvonalon közlekedő járatot indított
Ipolyság, Ipolyszakállos, Ipolyszalka és Párkány érintésével.
A napi rendszerességgel közlekedő buszoknak köszönhetően az említett települések lakói esténként tömegközlekedési eszközzel is megközelíthetik majd az érintett
helyeket.

A szóban forgó járatot a Slovenské automobilové
opravovne (Szlovák Autóbuszjavító Vállalat) biztosítja. A
járat Nagykürtös, Ipolyság, Komárom, Dunaszerdahely,
Pozsony, Brünn érintésével szállítja az utasokat Prágába.
Az új busz Párkányból 21.30-kor indul Losonc felé, Prága irányába pedig 6.40-kor teszi ugyanezt.
-szép- (Hídlap)
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Az önkormányzat hírei
Párkány város képviselőtestülete 2007. március 6-i rendes ülésén:
– jóváhagyta a közterülethasználati adó mértékét szabályozó 3/2007
sz. rendeletét
– tudomásul vette a Teraszokon lévő 16 tantermes iskola jövőbeni kihasználásáról szóló jelentést, egyúttal február 28-i hatállyal
kivonta az épületet az Ady Endre Alapiskola kezeléséből, és feladatul
adta a városi hivatalnak, hogy március 1-i hatállyal adja az épületet a lakáskezelő vállalat kezelésébe. Egyben jóváhagyta a januári és
februári fűtési költségek kompenzálását, ami előreláthatólag 150 000
koronát tesz ki.
– a 2002-től a város részvételével lefolytatott bírósági perekről
beterjesztett főellenőri jelentés kapcsán feladatul adta a városi hivatalnak, hogy a következő testületi üléstől készítsen hangfelvételt
az ülésekről, és tájékoztassa a testületet minden perindítványról, amelynek a város részese. A vesztett perek okán a polgármester ez évi premizálását megvonni célzó indítványt a testület nem szavazta meg
– tudomásul vette a 358/2004 Tt. sz. törvény értelmében létrehozott különbizottság jelentését, a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatáról. A törvényben meghatározott időpontig a polgármester és nyolc képviselő adta le vagyonnyilatkozatát, további
nyolc képviselő határidő után nyújtotta be, egy képviselő pedig nem
adta le a testületi ülés időpontjáig sem.
– 2007. április 1-i hatállyal kinevezte Ing. Eduard Krakovskýt a
városi sportszervezet igazgatójává
– megsemmisítette a „Lagúna” bérbeadásával kapcsolatos 2006.
október 10-i határozatát, azzal, hogy az üggyel a jelenleg érvényes
bérleti szerződés lejárta, azaz 2010 után fog foglalkozni, a felmerült jogi nehézségek miatt.
– tudomásul vette a Vadas Kft. tájékoztató anyagát a cég köztes
hitelszerződésének meghosszabbításáról.
– jóváhagyta az ún. „Csajka-udvar” ingatlanjainak eladásáról szóló előszerződést a már korábban meghatározott feltételek mellett
Alexander Rapca részére. A vételár 2. 089 500.- koronát tesz ki.
– jóváhagyta a Vadas Kft. alábbi vagyonának besorolását az eladásra szánt vagyontárgyak jegyzékébe:
1. Lakóegység (Unimo) Kikiáltási ár:
16.128,- Sk
2. Trambulin Kikiáltási ár:
30.000,- Sk
3. Felfújható csúszda Kikiáltási ár:
50.000,- Sk
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális, művelődési és sportalapól a következő kérelmezők részére:
– Szövetkezeti sori óvoda szülői tanácsa – egészségügyi témájú előadásra 2.000,- Sk
– Matica slovenská ASz – Anyák napi műsorra
2.000,- Sk
– Szlovákiai Magyar Szülők Szöv. Gimnáziumi ASz – „Simonyi
Zs. Helyesírási Verseny” díjaira
3.000,- Sk

– Szabadidőközpont Spektrum Társulása – III. Városi Gyermekolimpia díjaira
3.000,- Sk
– Matica slovenská ASz – „Poznaj svoju vlasť” honismereti vetélkedőre
3.000,- Sk
– Bartók utcai óvoda szülői tanácsa – „II. Micimackó Napokra”
10.000,- Sk
– Szabadidőközpont Spektrum Társulása – „Megatánc 2007” projektre
14.000,- Sk
– Csemadok ASZ – „XXII. Balassi Bálint Kulturális Napokra”
19.000,- Sk
– Párkányi Ifjúsági Kör – „Danubian Music Fest 2007” fesztiválra
20.000,- Sk
– megbízta a városi hivatal projektmenedzserét, hogy vizsgálja meg
az Európai Uniós pályázati források lehetőségeit a bérlakások építésének vonatkozásában
– az egyes képviselőket a következő iskolatanácsokba delegálta:
Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola: Ing. Boócz Mária, Himmler
György, Kormoš László
Szlovák Alapiskola: Ing. Jozef Slabák, CSc., Ing. Tóth Tibor
Hársfa utcai óvoda: Dávid Tünde
Bartók utcai óvoda: PaedDr. Kornélia Slabáková, Csepregi
Zoltán
Gimnázium: Dávid Mihály
Szabadidőközpont: Ing. Bréda László
Ady Endre Alapiskola: Ing. Szép Rudolf, Ing. Oravetz Ferenc,
Magyar Bertalan
Szövetkezeti sori óvoda: Kuklis Dénes
Összevont Szakközépiskola: Belák Ádám
– jóváhagyta a Vadas Kft. felügyelőtanácsát az alábbi összetételben: Ing. Boócz Mária, Ing. Bréda László, Csepregi Zoltán, Ing. Jozef
Slabák, CSc., Ing. Szép Rudolf.
– jóváhagyta az Enerbyt Kft. felügyelőtanácsát az alábbi összetételben: Belák Ádám, Dávid Tünde, Ing. Ondrej Mokos, Ing. Révész
József, Ing. Tóth Tibor.
– jóváhagyta a városi hivatal NZ 294AY rendszámú Renault Lagúna szolgálati gépkocsijának egyenes eladását a Real-N Kft. számára szakértői becslés alapján meghatározott cca 190.000.- korona áron.
– jóváhagyta a Juhcelpap Sportegyesület 6.576.817,- korona értékű ingatlan vagyonának, valamint 1.423.183,- korona értékű ingó
vagyonának a város tulajdonába való megvásárlását, egyben jóváhagyta nyolcmillió korona hitel felvételét erre a célra.
– a párkányi csata emlékművének a Szabadság téri parkba való
elhelyezését célzó határozatot a polgármester megvétózta.

Never Again – Soha többé – Nikdy viac 1945 – 1948
2007. május 2-án 16.00 órakor nyílik a 60 évvel ezelőtt végbement deportálást bemutató
kiállítás a Városi Múzeumban. A dokumentumfilm–bemutatóval egybekötött kiállítást megnyitja Dr. Fehér Csaba történész.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Dňa 2. mája 2007 o 16.00 hodine bude v Mestskom múzeu otvorená výstava prezentujúca deportácie spred 60-ich rokov.
Výstavu spojenú s premietnutím dokumentárneho filmu otvorí historik Dr. Fehér Csaba.
Každého záujemcu srdečne očakávame.

FELHÍVÁS

Az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű

Tisztelt Párkányiak! Ezúton kérünk minden érintett személyt

Alapiskola tisztelettel megköszöni

(családtagok, rokonok, ismerősök), aki a 60 évvel ezelőtti

mindazon szülők bizalmát, akik

csehországi deportálás idején párkányi lakhellyel rendelkezett, hogy az eljövendő napokban jelentkezzen a városi múze-

gyermeküket iskolánk első

umban (Vámház köz 2.) adatgyűjtés céljából. Köszönjük.

évfolyamába íratták.
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Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6. marca 2007:
– schválilo VZN č. 3/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva
– zobralo na vedomie správu o využití 16. triednej ZŠ Terasy,
zároveň odobralo budovu dňom 28. 2. 2007 zo správy ZŠ Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským, a uložilo MsÚ odovzdať objekt do správy Bytového podniku dňom 1. 3. 2007. Zároveň schválilo kompenzáciu preukázaných nákladov na kúrenie za
január a február 2007 v predpokladanej výške 150 tisíc Sk.
– uložilo MsÚ v súvislosti s hláseným hlavného kontrolóra o súdnych sporoch mesta od r. 2002, aby od nasledujúceho zasadnutia zabezpečil vyhotovenie zvukového záznamu zo zasadnutí MZ,
a predkladať MZ informáciu o každom začatom súdnom spore,
ktorého je mesto Štúrovo účastníkom.
Návrh, ktorý smeroval k odňatiu odmien primátora na tento
rok – pre prehraté súdne spory – neprešiel.
– zobralo na vedomie správu osobitnej komisie o splnení povinnosti podania majetkových priznaní poslancov a primátora v
zmysle zákona č. 358/2004. Do zákonom stanoveného termínu
podali priznanie primátor a ôsmi poslanci. Ďalších osem poslancov
podalo priznanie po termíne, a do termínu zasadnutia MZ ešte
chýbalo majetkové priznanie jedného poslanca.
– menovalo za riaditeľa Mestskej športovej organizácie Ing. Eduarda Krakovského, s platnosťou od 1. apríla 2007.
– zrušilo vlastné uznesenie zo dňa 24. 10. 2006 vo veci prenájmu
budovy „Lagúny” s tým, že s problematikou sa bude zaoberať po
skončení nájomnej zmluvy v r. 2010, kvôli vzniklým právnym problémom.
– zobralo na vedomie informatívny materiál Vadaš s.r.o. o predĺžení zmluvy o úverovej linke.
– schválilo uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na odpredaj nehnuteľností (tzv. „Čajkov dvor”) za sumu 2. 089 500.- Sk podľa
už dávnejšie schválených podmienok do vlastníctva Ing. Alexandra Rapcu.
– schválilo zaradenie nasledovného majetku VADAŠ s.r.o. do zoznamu majetku určeného na predaj:
1. Ubytovacia bunka (klasická unimobunka) Výkričná cena:
16.128,- Sk
2. Trampolína štvordielna Výkričná cena:
30.000,- Sk
3. Nafukovacia veľká šmýkalka Výkričná cena: 50.000,- Sk
– schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry, vzdelávania a športu pre nasledovných žiadateľov:
– ZRPŠ pri MŠ Družstevný rad – na prednášku „Spolupráca s
červeným krížom”
2.000,- Sk
– MO Matice slovenskej – na projekt „Pozdrav ku Dňu
matiek”
2.000,- Sk

– Združenie maď. rodičov na Slovensku – Gimnázium Štúrovo – na projekt „Simonyi Zs. Helyesírási Verseny” 3.000,- Sk
– Záujmové združenie Spektrum pri CVČ – na ceny III. ročníka
Mestskej športovej olympiády detí
3.000,- Sk
– MO Matice slovenskej – na vlastivedná súťaž „Poznaj svoju
vlasť”
3.000,- Sk
– Rodič. zduž. pri MŠ Bartókova – na projekt „Druhé Dni Macka Pufa”
10.000,- Sk
– Záujmové združenie Spektrum pri CVČ – na projekt „Megatanec 2007”
14.000,- Sk
– ZO Csemadok – na projekt „XXII. Balassi Bálint Kulturális
Napok”
19.000,- Sk
– P.I.K. Štúrovský kruh mládeže – na projekt „Danubian Music Fest 2007”
20.000,- Sk
– poverilo projektového manažéra MsÚ preverením možností
získania finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov
z EU-fondov.
– delegovalo poslancov do nasledovných školských rád:
Základná umelecká škola Ferenca Liszta: Ing. Mária Boócz,
Juraj Himmler, Ladislav Kormoš
ZŠ: Ing. Jozef Slabák, CSc., Ing. Tibor Tóth
MŠ Lipová: Tünde Dávidová
MŠ Bartókova: PaedDr. Kornélia Slabáková, Zoltán Csepregi
Gymnázium: Mihály Dávid
Centrum voľného času: Ing. Ladislav Bréda
ZŠ Endre Adyho: Ing. Rudolf Szép, Ing. František Oravetz,
Bartolomej Magyar
MŠ Družstevný rad: Dionýz Kuklis
Združená stredná škola: Ádám Belák
– schválilo nasledovných zástupcov a členov do dozornej rady
Vadaš s.r.o.: Ing. Mária Boócz, Ing. Ladislav Bréda, Zoltán
Csepregi, Ing. Jozef Slabák, CSc., Ing. Rudolf Szép
– schválilo nasledovných zástupcov a členov do dozornej rady
Enerbyt s.r.o.: Ádám Belák, Tünde Dávidová, Ing. Ondrej Mokos,
Ing. Jozef Révész, Ing. Tibor Tóth.
– schválilo priamy odpredaj služobného motorového vozidla mestského úradu – Renault Lagúna, ŠPZ NZ 294AY pre firmu
Real-N s.r.o., za cenu podľa odborného odhadu cca 190 tis. Sk.
– schválilo kúpu nehnuteľností od TJ Juhcelpap za kúpnu cenu
6.576.817,-Sk, ďalej kúpu hnuteľného majetku za dohodnutú kúpnu cenu 1.423.183,-Sk, do vlastníctva mesta, zároveň schválilo
prijatie úveru vo výške 8.000.000,-Sk na tento účel.
– výkon uznesenia súvisiaceho s umiestnením pomníka parkanskej bitky na Námestí slobody, v parku pred MsÚ primátor
pozastavil.

O záškoláctve
Záškoláctvo sa týka predovšetkým sociálne odkázaných rodín, popritom spôsobuje značné problémy zriaďovateľovi škôl,
teda Mestskému úradu v Štúrove. V zmysle zákona sa totiž záškoláctva považuje za priestupok a z dotyčnými rodičmi treba dodržať zákonný postup.
Aj pri nedostatku sociologického prieskumu môžeme vyhlásiť, že časť žiakov a študentov nerado navštevuje školu. Veď návšteva školy so sebou obnáša povinnosti, popritom kladie obmedzenia v správaní a v iných oblastiach života študentov. Zákon
však predpisuje povinnú školskú dochádzku, a táto povinnosťou
zaťažuje rodičov. V prípade záškoláctva je zriaďovateľ školy povinný postupovať na základe zákona č. 596/2003, respektíve
372/1990. Podľa toho záškoláctvo môže byť pokutované do výšky 3000 korún. Žiak, ktorý bez ospravedlnenia zameškal 60

vyučovacích hodín sa dopustí priestupku, čo musí riaditeľ oznámiť zriaďovateľovi školy. Zatiaľ väčšinu prípadov sa kompetentní pokúsili riešiť napomenutiami, no teraz už budú nútení prísnejšie postupovať voči záškolákom, respektíve voči ich rodičom.
Treba poznamenať, že v mesiacoch, v ktorých deti nenavštevujú školu, nemôžu rodičia dostať ani rodinné prídavky. V spolupráci so zamestnancom mestského úradu však za túto sumu
môžu nakúpiť potrebný tovar. Podľa mnohých skúseností táto
donucovacia metóda a pokuta nie sú účinné, lebo nakúpené veci
môžu byť predané pod cenu, a pokutu tiež nemožno vymôcť pre
nedostatok príjmov. Je to čertovský kruh. Záškoláctvom najviac stráca žiak, lebo neskôr sa dostáva do nevýhodnej situácie voči svojim rovesníkom.
-O- (Preklad: Ági)
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Konferencia Esztergomban

A szomszéd népek a magyar történelemoktatásban
Rendkívül aktuális témával foglalkozott az az egész napos konferencia, melyre 2007. március 19-én került sor Esztergomban, a
Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központban. „A
szomszéd népek a magyar történelemoktatásban” címmel megrendezett tanácskozáson felvidéki és magyarországi előadók keresték
a jószomszédi viszony megvalósításának lehetséges útjait.
A konferenciát Gaál Endre, az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola rektora nyitotta meg, aki kifejezte reményét, hogy a tanácskozás résztvevőinek sikerül előrelépniük a
szomszédos népekkel való jószomszédi viszony megvalósítása terén.
Käfer István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, egyben a Szent Adalbert Kutatócsoport vezetője kiemelte, hogy a konferencia aktualitását kiemeli és fokozza az a történelmi tény, hogy
Pázmány Péter 1637-ben pontosan ezen a napon, tehát március 19én hunyt el. A katolikus érsek történelmi szerepe vitathatatlan, tevékenységének jelentősége nemcsak a magyarok, hanem a szlovákok számára is felbecsülhetetlen értékű, hiszen hathatós lépéseket
tett a felföldi szlovákok nyelvének fejlesztése érdekében. Pázmány
etnikailag magyar volt ugyan, de szellemiségében az egész európai
kontinens műveltségének volt a hordozója és képviselője. Tőle az
utókor elsősorban a nyelvtől és etnikai hovatartozástól függetlenül működő, hívei iránt érzett szeretetet tanulhatja meg, mely az
elmúlt évszázadokon is átsugárzik. Käfer István az Ister-Granum
Eurorégió jelentőségét hangsúlyozta a megújulásra váró szlovákmagyar kapcsolatok vonatkozásában. Irodalmi példák sokaságát hozta föl – Vladimír Mináč, Milo Urban, Ján Kalinčiak – arra vonatkozólag, hogy sajnos a szlovák nemzetfelfogás a Štúr-féle vonalat
fogadta el, melynek lényege a magyarokkal szembeni önmeghatározás, mindannak a megtagadása, ami a közös szlovák-magyar
múltat jellemzi. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Štúrnál volt” –
idézte Mináčot ezzel kapcsolatban. Azonban a magyar történelemszemléletnek is változnia kell, hiszen nem szabad például a Felvidékre úgy tekinteni, mint az egykori Magyar Haza elrabolt részére.
Simon Attila, a komáromi Selye János Egyetem docense felvázolta a szlovákiai magyar oktatásügy legfontosabb problémáit, kitérve a megfelelő történelemkönyvek és a történelmet jó színvonalon tanító szakos pedagógusok hiányára, valamint a történelemnek,
mint tantárgynak a szlovák oktatásügyben elfoglalt méltatlan helyzetére. A történelem háttérbe van szorítva Szlovákia iskoláiban, eme
tantárgy presztízse bizony nagyon alacsony. Örvendetesnek nevezte
ugyanakkor azt az utóbbi időben tapasztalható folyamatot, elsősorban a fiatalabb szlovák történészek között, melynek köszönhetően
az új történészgeneráció már megpróbál szakítani – remélhetőleg
sikerrel – az említett štúri nemzetfelfogással, ill. a szlovákság magyarokkal és csehekkel szemben megfogalmazott öndefiníciójával.
Mindenképpen szükséges a közös szlovák-magyar történelem-

könyvek megírása, de ennél is sürgetőbb feladat a megfelelő színvonalú tankönyvek elkészítése a szlovákiai magyar iskolák számára,
hiszen a felvidéki magyar tanulók – speciális helyzetükből adódóan – nem használhatják kellő hatékonysággal sem a magyarországi tankönyveket, sem pedig a szlovák tankönyvek magyar fordításait.
Illés Pál Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa
a multietnikus szemléletű tankönyvek lengyel próbálkozásaival ismertette meg a hallgatóságot. Elmondta, hogy a 90-es évek elején
készült egy ilyen tankönyvcsalád, amely négy nyelv és etnikum –
lengyel, litván, ukrán, fehérorosz – szemszögéből vizsgálja e népek
történelmének közös vonásait. Ez a tankönyvcsalád ily módon példaértékű lehet a Közép-Európai régió népei számára is.
A konferenciát megtisztelte jelenlétével Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek is, aki köszöntő szavaiban kifejezte
annak fontosságát, hogy a múlt több oldalú, plasztikusabb megközelítése egyben hozzájárulhat a népek közti közeledéshez is.
Vörös Károly középiskolai tanár arra tett kísérletet, hogy felvázolja, a Magyarországgal szomszédos népek történelme mennyire és milyen összefüggésekben van jelen a magyar tankönyvekben.
A szlováksággal kapcsolatban elmondta, hogy néhány soros említésen túl a 18. századig alig esik szó róluk, ezt követően 1848, 1918,
1939,1945, végül 1993 azok a dátumok, ill. az ezekkel összefüggő események, melyekről már érdemben említés történik. A többi szomszédos nép estében sem jobb a helyzet, elsősorban a közös
vallási és kulturális kapcsolatokra való utalások nagyon gyérek.
Jakab György tudományos munkatárs szerint mindenképpen felül
kell vizsgálni az eddig elfogadott történelemoktatási kánont, mert
az részben elavult, részben pedig éppen a szomszédos népek történetének ismertetését gátolja. Ez a kánon nem tud mit kezdeni pl.
a többes identitással, ami viszont Európában egyre inkább elfogadottá válik.
A szlovák-magyar kapcsolatok jeles kutatója, Szarka László előadásában kiemelte, hogy a történelem a 19. századtól kezdve szorosan összekapcsolódik a nemzet történelmével, tehát nemzeti diszciplína. Manapság egymástól két teljesen különböző és egymással
össze nem egyeztethető szemlélet uralja a történelemfelfogást: az
első szerint a nemzet örök kategória és mindenek fölött áll, míg a
másik felfogás szerint a nemzet időben változik. Közép-Európában
kizárólag az első felfogás az uralkodó, tehát nagy valószínűséggel
még jó ideig az elfogadott nemzeti kánonok mellett kell alternatívákat keresni és egy esetleges közös tankönyvet is ennek figyelembe vételével kell majd megírni.
A konferencia zárszavát Fodor György, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora mondta, aki büszkeséggel tekint az egyetemen működő kutatócsoportra és annak népeket, nemzeteket egymáshoz közelíteni igyekvő tevékenységére.
Tátyi Tibor

Magyar gyerek magyar óvodába
A Rákóczi Szövetség és annak alapítványa, valamint a felvidéki magyar – Város és vidéke – célalapokat tömörítő Szülőföldön Magyarul Társulás évek óta szervezi alapiskolai és óvodai beiratkozási programját, a szlovákiai magyarság asszimilációs folyamatának ellensúlyozása érdekében. Általános tendencia ugyanis, hogy a magyar iskolába beíratott diákok létszámaránya kisebb, mint a magyar népességnek az adott településen meglévő létszámaránya. Az eltérés általában nagyobb
a városokban, mint a kisebb településeken. A program jóvoltából számtalan magyar iskolát, ill. óvodát választó gyermek
részesült tanszer- vagy szociális támogatásban, a nagycsaládosok
pedig oktatási-nevelési támogatásban, amely programok

továbbra is folyamatban vannak.
Az óvodai beiratkozási program ügyében nemrégiben a három szervezet úgy határozott, hogy az óvodai beiratkozási program keretében 600 korona étkezési hozzájárulást ajánlanak fel
a most magyar óvodába beíratandó gyermekek családjának,
emellett továbbfolytatják a karácsonyi ajándékakció programját
is. Az ehhez szükséges forrásokat a Rákóczi Szövetség, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány és a Szülőföldön Magyarul Társulás pályázati úton kívánja megszerezni,
azonban a múlt évhez hasonlóan a Szövetség és az Alapítvány
saját forrásaiból is kész az esetleg hiányzó összeget kiegészíteni.
-v-
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Értékelt a Csemadok
Alapszervezetünk életében a 2006. év is tevékenységben gazdag és változatos volt. Az alapszervezet mellett működő kulturális csoportok sok érdekes fellépéssel dicsekedhetnek. Szervezetünk életében országos szinten is jelentős volt a tavalyi év, hiszen új elnökkel, módosított alapszabállyal igyekszik megújítani,
korszerűvé tenni munkáját. A tavalyi országos közgyűlésen parázs vitáknak, a nézetek ütköztetésének lehettünk szem- és fültanúi. Valamennyi hozzászóló a szövetség életének szerkezeti és
tartalmi megújhodása érdekében tette meg javaslatait. A 126 jelenlévő küldöttből 68 tette le a voksát Hrubík Béla mellett, míg
a régi elnök, Száraz József 56 szavazatot kapott. A küldöttek tehát a változás mellett döntöttek. Az első konkrét eredmény, hogy
megjelent az új országos terjesztésű, nemzeti kulturális havilap,
az ITTHON. A színes lap 48 oldal terjedelmű és 30,- koronába
kerül. Egyelőre a Csemadok titkárságokon rendelhető meg.
Műsoraink sora már 38. alkalommal a Magyar Bállal kezdődött január 21-én, amellyel igyekszünk megalapozni pénzügyeinket a folyó évre. Most is így történt, köszönet érte minden támogatónak és tombolavásárlónak. Március 10-től április 2-ig tartott a 21. Balassi Bálint Kulturális Napok gazdag rendezvénysorozata. A Balassi Napok megnyitója a Városi Galériában rendezett Pécsi L. Dániel kiállítás volt „Bartók Béla útján” címmel. A
kiállítás anyagát és az alkotót Kukorelli István alkotmánybíró méltatta. Ünnepi megemlékezésünk az 1848-as szabadságharcról március 14-én a kopjafánál koszorúzással kezdődött, majd kultúrműsorral folytatódott a művelődési házban. Ünnepi beszédet Szigeti László mondott, majd fellépett Réti Árpád, aki a Petőfi műveiből készült „Világosságot” című összeállítást mutatta be. Az elnökség tagjai részt vettek a március 15-ei esztergomi ünnepségen
és koszorúzáson a Honvéd-temetőben. Egy autóbusznyi érdeklődő Dávid Mihály vezetésével az 1848-as emlékhelyeken koszorúzott; Kéménden, Nagysallón és Léván. A továbbiakban két
klubestet tartottunk március 23-án és 30-án. Első vendégünk Simó
József „Maradnak az igazak” címmel tartott nagyon érdekes előadást Wass Albert életművéről. Popély Gyula történész előadásán (Búcsú a főiskoláktól) az I. Köztársaság idején megkezdődött
felvidéki magyar iskolaleépítésről hallhattunk megdöbbentő
adatokat. A kulturális napok zárásaként az „Állítsátok meg
Terézanyut” című magyar filmet tekinthették meg az érdeklődők.
A márciusi kulturális napok megrendezésében támogatóink voltak Párkány város önkormányzata, a Városi Művelődési Központ,
a Városi Galéria, a Danubius Mozi és a Vadas Termálfürdő. Köszönet Dávid Mihálynak, aki az egészet összeállította, levezényelte
és természetesen köszönet minden támogatónak. Társrendezőnk
a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya volt.
A Párkányi Színkör április 10-én a helyi gimnázium tanulóinak
előadta „A padlás” című musicalt, majd június 24-én ugyanennek a műnek a zenei anyagával vett részt a „Múzeumok éjszakája”
programsorozatában. El kell itt mondani, hogy a 2006-os év nem
volt túl szerencsés a színjátszó csoport számára, mivel betegség
miatt sajnos lemaradtunk a Jókai Napokról, ahova az előzetes válogatás alapján meghívást kaptunk. Később természeti csapások
sem kerülték el a csapatot. Augusztus 20-án a zsámbéki
Határontúli Amatőr Színjátszók Fesztiválján az égiek nem akarták, hogy megtartsuk az előadást, mert azt szélvihar hiúsította meg.
Tekintettel arra, hogy a színfalak annyira megrongálódtak,
hogy több előadást nem lehetett tartani, ez az igényes, sok munkával elkészített darab összesen kilenc előadást ért meg. Tavaly
is készült zenés összeállítás a zenekar részvételével, melynek bemutatója a Magyar Bálon volt „Vár rám a Föld minden tája” címmel, melyet a továbbiakban még a kövesdi borversenyen, a nánai
falunapon, az ebedi falunapon, a párkányi őszi városnapokon és
a párkányi nemzetközi borversenyen adott elő a színjátszó csoport.
Még egy jelentős fellépése volt a csoportnak, ami augusztus 5-

én egész éjjelre szólt, amikor egy lakodalmat énekeltek és zenéltek
végig. Ez tulajdonképpen ajándékzenélés volt az egyik oszlopos
tag gyermekének lakodalmán.
A Szivárvány énekkar sikeres, sok fellépéssel bővelkedő évet tud
maga mögött. Az év szomorú eseménnyel kezdődött, február 7én temetésen énekelt a kórus Kövesden; február 20-án Párkányban
az évzáron, majd március 12-én a református templomban. Kossuth–nótákkal, katonadalokkal színesítette az 1848-as szabadságharc évfordulójának emlékünnepét március 14-én. Április 1én dalukkal nyitott a Területi Választmány Konferenciája, melyet 2006-ban Párkányban rendezett a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya. Mindig nagy örömmel fogadja az énekkar
a Kövesdre szóló meghívót; így volt ez áprilisban is, amikor a XII.
Gyurcsó István Emléknap keretében énekelhetett a költő emlékművénél és a gálaműsor megnyitóján. Komoly kihívást és megmérettetést jelent egy-egy magyarországi fellépés. Június 9-én és
október 14-én Dorogon és Táton a X. és XI. Nemzetközi Kórustalálkozó résztvevője lehetett az énekkar, melyet a táti MusikLand utazási iroda szervezett. Itt nagyon jó külföldi énekkarokkal találkozhattunk, ami mindig ösztönzést ad. Az év folyamán
még kétszer énekelt az énekkar istentiszteleten a református imaházban, június 5-én és december 10-én. Itt mindig szeretettel és
jó szívvel fogadnak, lélekben megerősödve búcsúzunk a vendéglátóktól. Az énekkar számára az év legjelentősebb eseménye
megalakulásának 10. évfordulója volt, melyre november 4-én ünnepi est keretében emlékezett. Velünk ünnepelt a Nagykéri Éneklőcsoport, a Csemadok ógyallai szervezetének asszonykórusa, az
ebedi citerazenekar és a váchartyáni Canzonetta Női Kar. Az est
keretében emlékeztünk az 1956-os eseményekre a forradalom 50.
évfordulóján. A karácsonyi ünnepkörben öt fellépése volt az énekkarnak. December 10-én délután a lelédi öregotthon lakóit látogatták meg karácsonyi műsorukkal. December 16-án a sétálóutcán, december 27-én a római katolikus templomban énekeltek
egy közös műsorban. A kórus december 18-án a Csemadok-házban tartotta hagyományos karácsonyi összejövetelét családtagok,
barátok, érdeklődők társaságában. A műsor után még sokáig szólt
a dal, a nóta, igazi közös öröméneklés zárta a napot.
Az énekkarnak összesen 16 fellépése volt az elmúlt év folyamán. Köszönet Gubán Józsefnek, hogy Janošovič Erika karvezetőnk
betegsége alatt felvállalta az énekkar vezetését és ez idő alatt sem
kellett visszamondanunk egy fellépést sem. Kívánunk a Szivárvány énekkarnak sok szép új dalt és az elmúlt évhez hasonlóan
sok fellépést. És továbbra is várják az énekelni szerető új tagokat.
Alapszervezetünk társrendezője volt a III. Történelmi Konferenciának, melyre október 21-én került sor a művelődési házban.
Témája az 1956-os magyar forradalom volt. A rendezvény érdekessége volt, hogy szemtanúk, résztvevők beszámolóit, visszaemlékezéseit is hallhattuk. A második részben bemutatásra került
a Párkányi Csata emlékművének bronz makettje és elhangzott a
szoborbizottság beszámolója az eddigi eredményekről. Sok értékes
előadás hangzik el minden évben ezen a konferencián, nagyobb
érdeklődést érdemelne.
Az alapszervezet háromtagú képviselete részt vett november 11én a IX. Veresegyházi Regionális Találkozón. Itt beszámolók hangzottak el az érsekújvári, komáromi és lévai járás Csemadok szervezeteinek életéből. A tanácskozás vendége volt Hrubík Béla, a
Csemadok országos elnöke.
Önkormányzati segítséggel a múlt év tavaszán sikerült felszerelni a Csemadok-ház konyháját. A megyei önkormányzattól az
énekkar évfordulós ünnepségére kaptunk támogatást. Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, egyéneknek és magánvállalkozóknak, akik bármilyen formában támogatták a Csemadok párkányi alapszervezetének tevékenységét.
Boócz Mária, elnök
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Pozvánka do kina DANUBIUS na aprílové hity strieborného plátna
Adrenalínový výlet do sveta Mayov
APOCALYPTO (USA 2006)
Réžia: Mel Gibson, hrajú: Rudy Youngblood, Mayra Serbulo
Priamočiary dej druhého filmového počinu režiséra Mela Gibsona sleduje život mladého Indiána Jaguara Pawa, ktorého najprv
odvlečú z rodnej dediny na mayské obetište odkiaľ sa mu však podarí ujsť naspäť do pralesa, aby zachránil svoju rodinu. Režisérovi
sa na plátne podarilo verne zachytiť mayskú civilizáciu, jej tradície
a rituály, ale aj časté fyzické násilie a zbytočnú krutosť. Veľmi presvedčivá je aj atmosféra mayského mesta s veľkolepými stavbami inšpirovanými skutočnými mayskými pyramídami. Kultúra
”civilizovaných” Mayov sa však postupne rúca pod ťarchou ich
vlastnej pýchy a nenásytnosti. Apokalypsa sa blíži . . .

Posledná šou filmového veterána
ZAJTRA NEHRÁME! (USA 2005)
Réžia: Robert Altman, hrajú: Meryl Streep, Woody Harrelson
Paradoxne je tento komediálne ladený príbeh labuťou piesňou
nielen jeho hlavných protagonistov, ale aj samotného autora, významného nezávislého režiséra Roberta Altmana (Dr. T a jeho ženy,
Gosford Park, Company), s ktorým sa v minulom roku navždy rozlúčila široká filmárska obec. Dej filmu nás zavedie do divadla, v ktorom sa všetci účinkujúci oduševnene pripravujú na svoje posledné
vystúpenie, na dôstojnú rozlúčku so svojou slávnou rozhlasovou
šou. Mozaika nostalgického spomínania, svižného humoru a strhujúcich hereckých i speváckych výkonov vytvára pôvabný príbeh
hodný povesti nezabudnuteľného filmového umelca.
Čarovný príbeh pre celú rodinu
MOST DO KRAJINY TERABITHIA (USA 2007)
Réžia: Gabor Csupo, hrajú: Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb
Zakríknutý chlapec, piatak Jess, sa zoznámi a skamaráti so sympatickou Leslie, ktorej rodičia spisovatelia sa do mesta prisťahovali
len nedávno. Obaja radi snívajú a fantazírujú, v ich predstavách sa
všedná realita mení na rozprávkové kráľovstvo menom Terabithia.
Stretnú sa v ňom s mnohými podivnými bytosťami, príšerkami a za-

K i n o

–

žijú tu nejedno veľké dobrodružstvo. Nejde o veľkú výpravnú fantasy, skôr iba o jednoduchý pôsobivý príbeh dvoch blízkych duší,
ktoré sa snažia vyrovnať s ústrkmi zo strany svojich rovesníkov, s
ťažkosťami dospievania i s tým, že na nich rodičia nemajú príliš veľa
času práve vtedy, keď by to najviac potrebovali.
Napínavá vojnová dráma
LISTY Z IWO JIMA (USA 2006)
Réžia: Clint Eastwood, hrajú: Ken Watanabe, Ryo Kase
Skúsený režisér sa v tejto snímke zameral na vykreslenie udalostí
druhej svetovej vojny z pohľadu japonských vojakov, ktorí čelili presile americkej armády pri obrane ostrova. Čerpal pri tom zo zachovaných listov radových vojakov, v ktorých sa túžba po domove
miešala so silným japonským zmyslom pre česť, ktorý im velil zvíťaziť alebo zomrieť. Hlavný hrdina príbehu, mladý pekár Saigo, nezdieľa fanatizmus a potrebu sebaobetovania svojich spolubojovníkov,
sníva hlavne o opätovnom stretnutí s manželkou a dcérkou. Nie je
to film len o víťazstvách a porážkach, o zmesi zábleskov, výstrelov
a explózií na bojovom poli, ale predovšetkým ukážka absurdnosti
a zbytočnosti vojnového krviprelievania.
Film o sile otcovskej lásky
ŠŤASTIE NA DOSAH (USA 2006)
Réžia: Gabriele Muccino, hrajú: Will Smith, Thandie Newton
Tento naoko obyčajný, ale hlboko ľudský príbeh otca a syna, bol
inšpirovaný skutočnými udalosťami zo života chudobného Chrisa
Gardnera, ktorý sa tvrdou drinou vypracoval z podomového obchodníka na úspešného burzového makléra. Všetky prekážky prekonával s nezlomnou vôľou a odhodlaním, nevzdával sa ani vtedy,
keď už bol takmer na úplnom dne. Vždy mal pred očami predovšetkým nutnosť postarať sa čo možno najlepšie o svojho milovaného
syna. Napínavý a dojímavý príbeh zároveň bol skvelou hereckou
príležitosťou nielen pre populárneho Willa Smitha, ale aj pre jeho
syna, s ktorým vytvoril na filmovom plátne perfektne zohranú dvojicu.
Prehľad zaujímavých titulov pre vás pripravila: Eva Sadloňová

M o z i

Danubius
Apríl 2007 Április

Začiatok predstavení (ak nie je uvedené inak) – 19 00 – Az előadások kezdete (a kijelölt filmeken kívül)
1.
3.
4.
5-6.
7-8.
10-11.
12-13.
14-15.
17-18.
19-20.
21-.22.
24.
25-26.
27-29.

Hľadá sa ideálny muž (Ryan Reynolds, Amy Smart, Anna Faris)
Extrémne svahy (Shaun White, Shawn Farmer, Nick Perata)
Prázdniny – Holiday (Kate Winslet, Cameron Diaz)
Stratené mesto (Andy Garcia, Dustin Hoffman, Bill Murray)
Apocalypto (Rudy Youngblood, Mayra Serbulo)
Noc v múzeu (od 18.00 hod!!!) (Ben Stiller)
Listy z Iwo Jima (Ken Watanabe, Ryo Kase)
SAW 3 (Tobin Bell, Shawnee Smith, Angus Macfayden)
My dvaja a magor (Kate Hudson, Owen Wilson, Matt Dillon, Michael Douglas)
Zabiť eso (Ryan Reynolds, Ray Liotta, Andy Garcia, Alicia Keys, Ben Affleck)
Šťastie na dosah (Will Smith, Thandie Newton)
Zajtra nehráme (Meryl Streep, Woody Harrelson)
Moja super ex (Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris)
Most do krajiny Terabithia (od l8.00 hod!!!) (Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb)

Pripravujeme v máji: Rocky Balboa, Smrtiaca nenávisť 2, Kupec benátsky, Ghost Rider,
Prázdniny pána Beana.
Zmena programu vyhradená!!!
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Poslanci aj na internete

Van mit pótolni a város
hivatalos honlapján

Oficiálna stránka mesta
pod drobnohľadom

A város hivatalos honlapján (www.sturovo.sk) képviselői
postafiókok nyíltak, hogy a lakosság a világhálón keresztül
is kapcsolatot létesíthessen választott képviselőivel. A képviselőknek tehát elektronikus levél formájában is tehetnek
fel kérdéseket, fogalmazhatnak meg javaslatokat, észrevételeket a polgárok, amelyekre a képviselők majd válaszolnak. Párkány honlapjáról jelenleg szlovákul és részben magyarul tájékozódhatnak az érdeklődők, de angol nyelvű szöveg is készül. A város honlapját sok bírálat érte a képviselők és a nagyközönség részéről. A számtalan interpellációban és egyéb módon megfogalmazott kritikák többek között
nehezményezték, hogy a városi hivatal nem tudatosítja kellőképpen, hogy a világháló-használat rohamos terjedésével
egyre minőségibb szolgáltatási követelmény hárul a város hivatalos honlapjára általában, nem beszélve arról, hogy a Párkányba irányuló magyarországi idegenforgalom milyen igényeket táplál ebben a vonatkozásban. Arra is többen felhívták
a figyelmet, hogy szolgáltatóbb jellegűvé kellene válnia a honlapnak, ami megkönnyítené a polgárok ügyintézését, bár az
első lépések már megtörténtek ebbe az irányba. Sokak szerint a honlap – bár formailag sokat javult – jelenlegi állapotában tartalmilag is sok kívánnivalót hagy maga után, és
az információs törvény elvárásait sem teljesíti maradéktalanul.
Pedig sok pozitív példa van a világhálón, amiből lehetne okulni.

Na oficiálnej webovej stránke mesta (www.sturovo.sk) boli
otvorené samostatné poštové schránky poslancov mestského zastupiteľstva, čo znamená, že odteraz voliči môžu nadviazať kontakt so svojimi poslancami aj cez internet, a môžu
im aj elektronicky adresovať otázky, sformulovať svoje postrehy, návrhy na ktoré poslanci budú odpovedať.
Z webovej stránky mesta môžu záujemcovia získať informácie po slovensky a čiastočne i maďarsky, ale pripravuje
sa aj anglická verzia textov. Webová stránka mesta od poslancov a verejnosti dostala veľa kritiky. Nespočetné interpelácie a inou formou prezentované kritiky poukázali medzi inými na to, že mestský úrad si neuvedomuje v dostatočnej miere, že stále viac sa rozširujúce používanie internetu
kladie stále vyššie nároky na skvalitnenie služieb poskytnutých cez oficiálnu webovú stránku všeobecne, nehovoriac o
tom, že aké nároky generuje v tomto ohľade cestovný ruch
smerujúci z Maďarska do Štúrova. Mnohí upozornili aj na
to, že webová stránka by mala sprístupniť viac služieb, čo
by zjednodušilo vybavovanie rôznych úradných záležitostí
občanov, i keď prvé kroky sa už v tomto smere urobili. Podľa kritikov – i keď webová stránka sa formálne vylepšila –
v súčasnosti obsahovo zďaleka nie je dokonalá, a nespľňa ani
mnohé očakávania infozákona. Na internete je mnoho dobrých príkladov, z ktorých sa dá poučiť.

-v-

-v-

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, volt
munkatársaknak, szomszédoknak, akik
2007. március 7-én elkísérték utolsó útjára a
karvai temetőbe szeretett halottunkat,
PLEVA TAMÁST
akit a halál életének 50. évében hirtelen
elragadott közülünk.
A gyászoló család

„Koporsód lezárta szerető szívedet, nem látjuk már többé mosolygó szemedet.
Egy éve végleg elmentél hosszú utadra, Hangod nem halljuk többé már soha.
Fájó szívünk felzokog érted, Már semmi sem olyan, mint régen.
Örökké szeretünk, s nem feledünk téged.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk március 30-án,
halálának első évfordulóján
KLEMÁSZ JÓZSEFRE (Párkány)
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot a szomorú évfordulón.
Felesége, fiai: Zsolt és Péter családjaikkal

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik
2006. december 14-én elkísérték utolsó útjára

Fájó szívvel emlékezünk március 9-én,
halálának első évfordulóján

OLÁH TIBORNÉ, SZÜL. NÉMETH ILONÁT
a párkányi öreg temetőbe.

id. SZALMA LAJOSRA

A gyászoló család

Volt sok nyár, igazi nyár. Mindennap velünk voltál. Bánatunkban,
örömünkben osztoztál. Hol van a sok szép nyár, Elmúlt, nem jön
vissza soha már.

A gyászoló család

Mindent nekünk adtál, mindent értünk tettél, szívünkben élni fogsz,
mert nagyon szerettél.

Fájó szívvel emlékezünk

Bánatos szívvel emlékezünk 2007. április 8-

RAJ ANDRÁSRA

án, halálának első évfordulóján

Őrizzük emlékét, kit nagyon szerettünk, hét

id. BOTKA FERENCRE

éve már nem lehet közöttünk.

Drága emlékét szívünkben őrizzük.

Felesége és Rita családjával

Gyászoló családja
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A VMK tavaszi műsorajánlata
2007. április 22. (vasárnap) 19.00

Sotkovszky Lajos – Lemezbemutató koncert

marec 2007

PRÁCA S DEŤMI
Miestny odbor Matice slovenskej pripraví pre deti
školských klubov a výchovných zariadení aj v
tomto roku predveľkonočné popoludnia plné
hier zábav

2007. április 29. (vasárnap) 14.00

Tavaszi Városnapok – Majális
2007. május 21. (hétfő) 19.00

THÁLIA Színház Kassa
W.S. Maugham: Imádok férjhez menni
Főszerepben: Rák Viktória
(Ildikó a Szomszédok c. sorozatból)

Jarné programy MsKS

4. 4. 2007

LOV SLOV pre deti 5-6.ročníkov ZŠ
Súťaženie zo slovnými prešmykmi a slovnými hračkami

18. 4. 2007 LOV SLOV pre deti 7. ročníkov ZŠ
Súťaženie zo slovnými prešmykmi a slovnými hračkami
Matičiari Vás srdečne pozývajú do našich priestorov –
oblastného pracoviska MS v Štúrove (bývalá stará poliklinika)
Predaj & Service

BICYKLE MIHÁLKO KERÉKPÁROK
eladása & javítása

22. apríla 2007 (nedeľa) 19.00

Sotkovszky Lajos – Krst CD s koncertom
29. apríla 2007 (nedeľa) 14.00

Jarné dni mesta – Majáles
21. mája 2007 (pondelok) 19.00

Divadlo Thália Košice
W.S. Maugham: Zbožňujem sa vydávať
V hlavnej úlohe: Viktória Rák (zo seriálu Susedovia)

Húsvéti akció minden
kerékpárra!
Veľkonočná akcia
na všetky bicykle!
Tel/Fax: 036/751 12 25, Mobil: +421 907 980 547
E-mail: mihalko@centrum.sk
A városi piaccal szemben – Oproti mestskej tržnici

Novootvorené

Komenského 1

ŠTÚROVO

Oproti hudobnej škole

A zene iskolával szemben

Tel.: 036/7494502
– predaj a sprostredkovanie
predaja jazdených áut
– dovoz, výkup, leasing áut
– predaj autopríslušenstva
+ plná nádrž benzínu
k zakúpenému vozidlu
– használt autók eladása és közvetítése
– behozatal, felvásárlás, leasing
– autótartozékok eladása
+ teli tartály beznin
a megvásárolt kocsihoz
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
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DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
– 3 a 6-komorové profily – za rovnakú cenu!
– parapety – vonkajšie, vnútorné
– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere
– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých
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– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!
– külső és belső ablakpárkányok
– szúnyoghálók, harmonikaajtók
– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

Bejárati ajtók 9000.- Sk-tól

okien zdarma

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

Vchodové dvere od 9000.- Sk
Várja Önt az újonnan megnyílt AVON-centrum!
Ahol ajándék + ingyenes tanácsadás + nyereményjáték vár Önre!

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

TWISTER

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

Rybárske, chovateľské a umelecko-kreatívne potreby
Horgász, kreatív kézműves és kisállattenyésztési kellékek

0907 481 519

Kiárusítás!
- légáteresztő ruhák
- meleg csizmák
- neopren kesztyűk
- horgász orsók, botok
- meleg ruhák kutyák részére – 30%
- macskaeledel 0,5 kg – 26.-Skk
- játékok, kozmetikumok

2007-es újdonságokkal várjuk kedves vásárlóinkat!
• CA hľadá chaty a priváty pre českých klientov. Tel.: 0911/659 634.
• Predám stavebný pozemok v Štúrove pri kúpalisku Vadaš vhodný na
stavbu hotela, penzionu, rodinného alebo víkendového domu.
0907/836 205.
• TELJES INGATLAN KÍNÁLATUNK: www.bluechipreality.sk
• Ponúkam možnosť zárobku s prírodnou švédskou kozmetikou
Oriflame. Školenie + darček zdarma. 0915/849 238, 0915/849 263.
• Kereseti lehetőséget kínálok Oriflame természetes svéd kozmetikával.
Iskolázás + ajándék ingyen. 0915/ 849 238, 0915/849 263.
• Vennék Párkányban kis háromszobás, balkonos lakást. Ár megegyezés
szerint, készpénzben. Tel.: 0907/404 574.
• Elcserélném 3-nagyszobás lakásomat 4-szobásra. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0907/240 906.
• Kúpim garáž na Športovej ulici v Štúrove. Tel.: 0903/492 005.
• Esztergomi panzióba recepcióst, pincért, takarítónőt keresünk.
Elvárások (recepciós, pincér pozícióra): szlovák, magyar, angol és/vagy
német nyelv. Vendéglátóipari tapasztalat előny. Önéletrajzokat a

panzio@inmail.sk e-mail címre várjuk. Tel.: 0908/466 973.
• Fürdőkádzománc felújítás – 0905/983 602.
• Prijmeme brigádnikov na letnú turistickú sezónu na TK Vadaš. Tel.:
0905/325 096.
• A nyári turisztikai szezonra felveszünk brigádosokat a Vadas
termálfürdőbe. 0905/325 096.
• Eladó a Termálfürdő területén (Kemping-parkoló) jól beüzemelt büfé.
0905/284 067.
• Predám na území TK Vadaš (parkovisko-kemp) dobre zabehnutý
bufet. 0905/284 067.
• A nyári időszakra felveszünk „E” – jogosítvánnyal rendelkező
járművezetőt Esztergomban végzendő munkára, előnyös bérezéssel.
Jelentkezni a 00-36-30-9598826 telefonszámon lehet.
• Eladó Škoda Felicia 1,6 GLX. Tel: 0905/526 685.
• A párkányi papírgyár területén működő fafeldolgozó üzembe
munkást keresünk. Tel.: 0907/193 447
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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

• aj maďarský aj český príjem
• aj so záložným právom na
nehnuteľnosti bez skúmania príjmu

0905/44 99 16
Hľadáme spolupracovníkov
www.profireal.sk

Kamenárstvo – Szemők
Vyhotovenie pomníkov
Sírkövek készítése
Kancelária: Ing. Ondrej Szemők,
Komenského 4, Štúrovo, Tel.:0905/436 253.
(Bývalý areál mliekární – Az egykori tejgyár épületében)
Možnosť platby na splátky. Részletfizetés is lehetséges.

Q U I C K

NON STOP
66
1
9
75
8
0
09

TAXI

Személyszállítás mikrobusszal is – 8 főig
Repterek akciós áron! – Letiská za akciové ceny!

2007. március
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425

Havi kínálatunk! – Ponuka mesiaca!
CTV 2164 TXT

4.490.

CTV 2952 PIP
STEREO

9.490.
Tel: 036 / 759 71 25
Fax: 036 / 753 28 41
e-mail: tlackollar@stonline.sk

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

Z našej ponuky:
78 m2 úplne prerobený byt v Nových Zámkoch za 1.300 000. Sk
2 izb. byt po čiast. rekonštrukcii v Štúrove za 1.100 000.-Sk
Veľký 3 izb. byt čiastočne prerob. v Štúrove za.1.300 000.-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 kúpeľňa, 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
RD, Kamenica nad Hronom, 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
RD, Strekov – 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.

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

AKCIA!
- DLHODOBO NÍZKA CENA:
Kancelársky papier A4/80g Logic 300 – 99,- Sk
- Toaletný papier Jumbo 19 1-vrstvový – 20,- Sk
- Pulirapid 500ml – 75,- Sk
- Čajové sviečky 20ks – 20,- Sk

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,-S
Na predaj turistická ubytovňa, 17 izieb z toho 1 apartmán v Štúrove za 7. 800 000.-SkNa predaj vinica
506 m2, na poz. drevená chatka – Mužla za 20 000.- Sk

További kínálatunk a www.ksreality.sk honlapon

VEĽKONOČNÉ
tašky, sáčky, nálepky, ozdoby
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COCHER

ELEKTRO
!!
!
Sk
.
90
4
1

MOTOROLA F3

- kártyafüggetlen
- hangirányítás
- SMS
- ébresztő
- fekete-fehér kijelző
- 2 év garancia
- neblokovaný
- hlasová navigácia
- SMS
- budík
- čierno-biely display
- 2 roky záruka
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Elektro Demar spol. s r.o.
Štúrovo, Továrenská 1, Tel./fax: 036/756 1942, 0905/690024

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.
Hľadáma maliara-natierača
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.

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191

Szobafestőt keresünk

F & T s.r.o.

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.

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 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

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

