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– 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
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2007. június 8-án került sor Esztergom főterének ünnepé-
lyes átadására. Az ünnepségen Kiss-Rigó László, Szeged-Csa-
nádi megyéspüspök, Ferenczy Andrea evangélikus, Ágoston Csa-
ba református lelkész és Cselényi István görögkatolikus parókus
szentelték fel, illetve meg áldották meg a létesítményt, majd
Meggyes Tamás polgármester adta át Esztergom új neveze-
tességét, a Széchenyi teret. A barokk főtéren tavaly március-
ban kezdődtek az egymilliárdos beruházás munkálatai, ame-
lyek eredményeként az új sétatér teljes egészében új közmű-
veket, díszburkolatot, kandelábereket és díszvilágítást, valamint
új fákat, platánokat és hársakat és köztéri padokat kapott. Az
ünnepség után a járókelők és a könnyűzene kedvelői rögtön
birtokukba vehették a megszépült belvárost. A szórakoztatásról
esztergomi zenekar –az alkalomhoz illően – a Szépülő Vá-
rosközpont gondoskodott.

Esztergom főtere, a Széchenyi tér revitalizációs munkáinak
kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázat szerződéses össze-
ge 1 milliárd 30 millió forint volt. Természetesen gondos, nagy
területet érintő régészeti feltárás előzte meg a tavaly márciu-
si alapkőletételt követően megkezdett bontási, majd építési mun-
kákat. A kitűnő tervezői munkának köszönhetően a tér sok-
kal szebb lett, mint amilyennek korábban ismertük. Az ön-
kormányzat kérésének megfelelően olyan teret képzeltek el,
ahol egy XXI. századi modern városra jellemző funkciók öt-
vöződnek Esztergom legnemesebb építészeti, kulturális ha-
gyományaival, megjelenítve a város történelmi örökségét is.
A díszburkolat nemcsak Esztergom színeiben pompázik, ha-
nem a porfír és gránitköveken megjelenik az a királyi város-
részre utaló hálómustrás motívum, amely az Árpád-házi ural-
kodók ruháinak jellegzetes eleme volt. Olyan felületeket is ki-
alakítottak, ahol ebbe a hálószerkezetbe stilizált életfák is ke-
rültek. A Rákóczi tér felőli oldalon a Szent Lőrinc templom
és a román kori rotunda körvonalát láthatják a térre érkezők,
amelyet esténként fluoreszkáló fény emel ki a járófelületből.
A bíróság épületével szemben állították fel különleges térdí-
szítő elemként a nyolcágú csillagot formázó Ister-kutat,
amelynek közepén Párkányi Raáb Péter szobrászművész öt kő-
ből faragott női alakos szobrát csodálhatjuk. A városháza felé
közelítve, a Szentháromság szoborcsoport körül két szim-
metrikus gyepes ágyás, sarkaiban egy-egy díszmedencével ad
enyhülést. Lándzsás végű zászlótartók, különös hangulatú grif-
fes padok, kandeláberek, különleges fák egészítik ki az össz-
képet. Később a kezében a Szent Koronát tartó Géza fejede-
lem életnagyságú, trónon ülő bronzszobrát is elhelyezik a Pos-
ta épülete előtt. A kompozíció körül a Várkápolna „Ister-gami
oroszlán”-jának gránitintarziáját helyezik el tizennégy pél-

dányban. Ennek alkotója szintén Párkányi Péter. Mária Terézia
1781-ben készült szobrát újrafaragtatják és visszaállítják az ere-
deti helyére, a volt Korona Kávézó elé.

A turisztikai-városközponti funkciónak megfelelően a ven-
déglátás is felvirágzik a Széchenyi téren. Találkozóhely, kul-
turális pezsgés és nyugodt családi ebédek színhelyévé válik a
főtér. Ehhez nélkülözhetetlenek a színvonalas kávéházak, sö-
rözők, cukrászdák, mindegyik színvonalas kerthelyiségekkel.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok földszintjeit már
csak ilyen célra lehet bérbe venni, és másokat is erre ösztönöz
az önkormányzat. Nagyon alacsony közterület-használati dí-
jat állapítanak meg azért, hogy szépen bútorozott kerthelyi-
ségek kerüljenek az üzletek elé az új ruhába öltözött téren.

EM, Foto: Himmler

Megújult Esztergom főtere

Az Ister-kút
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Nákupné centrum, ktoré sa postaví na mieste škrobární bude pre
Štúrovo určite prínosom. Na druhej strane budeme chudobnejší o jed-
nu priemyselno-architektonickú pamiatku. Pre starších Štúrovčanov,
ktorých život bol spätý so závodom postaveným rodinou Franklov-
cov, bude určite chýbať pohľad na komín tejto fabriky. Možno nákupné
centrum pomôže už desaťročia odkladanej rekonštrukcii Nánanskej
cesty, a vybudovaniu kruhového objazdu na križovatke Nánanskej a

Hlavnej ulice. S tým ale asi každý súhlasí, že takýto priemyselný ob-
jekt nepatrí do centra jedného kúpeľného mesta.

Parkanský závod bol jedným z najstarších škrobární v strednej Eu-
rópe. V roku 1842 bol založený budapeštianskou rodinou Franklov-
cov, pod menom Parkanský umelý mlyn a škrobáreň a.s. Prakticky
do ukončenia druhej svetovej vojny závod riadila zakladajúca rodi-
na, tesne pred vojnou bol vlastníkom József Frankl. V roku 1945 ho

Az Aquario Shopping Center II. Kft. szórakoztató üzletközpon-
tot épít Párkányban az egykori keményítőgyár területén. A telket a
Fő utca, Bocskai sor, Ady utca és a Zrínyi utca határolják be. A be-
ruházás célja egy olyan modern bevásárlóközpont kialakítása,
amelyben mintegy 12 000 m2 alapterületen hozzávetőleg 50 üzlet-
helyiség, továbbá étterem, szupermarket és gyorsétterem található
majd. Az egész üzletkomplexum forgalmilag gyalogjárdákkal és át-
kelőkkel csatlakozik a városi forgalomra, összekapcsolva a város-
központot a fürdővel. Saját 80 férőhelyes parkolóján túl további 102
parkolóhely lesz kialakítva a többszintes épület alagsorában. További
parkolóhelyeket a környező utak mentén alakítanak ki a terepren-
dezés után. Az építési tervek megalkotója a Cuubuus engineering Kft.
Építészeti Iroda, amelynek vezetője Radomír Kopecky akadémiai mű-
építész. A Cuubuus engineering Kft. jelenleg Érsekújvárban épít Aqua-
rio bevásárlóközpontot, amelynek megnyitását ez év végére terve-
zik.

Az Aquario Schopping Center kétszintes üzleti objektuma egy egy-
szintes élelmiszer szupermarkettel lesz kibővítve, a legfelső harma-
dik szinten a bejárati rész felett pedig egy luxusvendéglő lesz kiala-
kítva. Az objektum tengelyén át vezet majd egy központi átjáró ga-
lériákkal, amely a főbejáratnál kezdődik és a végén a parkoló, vala-
mint a termálfürdő felőli oldalbejárat keresztátjárójába vezet. Min-
den szinten – az átjáró mindkét oldalán – különféle üzletek és szol-
gáltatások kapnak helyet. A középső galériás üzleti átjáró exkluzív
építőanyagból – üveg, kerámia, alumínium, rozsdamentes acél – ké-
szül, s kellő megvilágítással és gipszkarton alánézettel vonja magá-
ra a figyelmet. Az üzleti helyiségek kirakatai keret nélküli üvegből
lesznek, a bejárati ajtókat pedig esetenként fölhúzható rácsok he-
lyettesítik. A belső tér részeként „zöldövezet” és pihenőpadok ke-

rülnek beépítésre. A harmadik szinten egy luxusétterem lesz talál-
ható, mely az Aquario Shopping Center nyitvatartásán túli órákban
is látogatható majd, s amelynek az épület főbejárata fölötti részén sa-
ját tetővel ellátott terasza lesz, szép kilátással a városközpontra és az
esztergomi Bazilikára. Az objektumban mintegy 160 ember foglal-
koztatására nyílik lehetőség. A beruházó szándéka, hogy az Aqua-
rio Shopping Centert 2008 őszén megnyissák a látogatók számára.

- ho- (Ford.: gé)

Volt egyszer egy keményítőgyár
A keményítőgyár helyén építendő bevásárlóközpont mindenképpen

a város gyarapodását fogja szolgálni. Másrészt városunk egy ipar-
történeti jelentőségű gyárral lesz szegényebb. Az idősebb párkányiak
zömének – akiknek élete szorosan összefonódott a Frankl család
által alapított üzemmel – feltehetően hiányozni fog a keményítő-
gyár kéményének megszokott látványa. Viszont könnyen lehet, hogy
e beruházás meggyorsíthatja a Nánai út évtizedek óta elodázott fel-
újítását, valamint a Főutca és a Nánai út találkozásában tervezett
körforgalmú kereszteződés megépítését. Mindenesetre abban min-
denki megegyezhet, hogy egy ilyen gyárépület nem való egy für-
dőváros kellős közepébe. 

A párkányi üzem egyike volt Közép-Európa legrégibb keményí-
tőgyárainak, amelyet 1842-ben Párkányi Műmalom és Keményítőgyár
Rt. néven a budapesti Frankl család alapított. A párkányi gyárat a
második világháború végéig az alapító família tagjai irányították. Köz-
vetlenül a háború előtt Frankl József volt a tulajdonosa. 1945-ben
a visszavonuló németek az akkor már hetvenes éveit taposó idős em-
bert zsidó származása miatt elhurcolták és nyomtalanul eltűnik. A
háborús években a keményítőgyár hadiüzemként működött. Köz-
vetlenül a háború után – 1947 szeptemberéig – amikor is a gyárat
államosították, Angelus György, Frankl József veje irányította in-
tézőként a termelést. Sokáig a régió egyedüli jelentősebb gyáraként
funkcionált. 1994-ben a gyár vezetése értékesítési gondokkal
szembesült. Többszöri tulajdonosváltás után 1995 augusztusában

privatizálták és azt követően Dunajškrob Rt. néven működött to-
vább. A privatizálás óta a gyár aránylag konszolidált viszonyok kö-
zött tevékenykedett. A jó minőségű keményítő mellett szárított fe-
hérjét és nyers alkoholt is termeltek. Évi gyártási kapacitásunk 13
500 tonna búzaliszt feldolgozása útján nyert 6 200 tonna keményítő,
1100 tonna szárított fehérje és 950 m3 90 százalékos nyers alko-
hol volt. Az alkalmazottak létszáma az idénymunkásokkal együtt el-
érte a hetvenet. Az üzem egyik jelentős partnere volt a párkányi pa-
pírgyárból önállósult, Obaly Štúrovo, amelynek jobb hónapokban
120-130 tonnányi keményítőt szállított. A gyökeresen megváltozott
piaci helyzetből fakadó árcsökkenés (a keményítő ára hozzávető-
leg 25 százalékkal csökkent) és a gáz árának szárnyalása nyomán az
addig jegyzett nyereség elolvadt és egyszerűen lehetetlenné vált a
gazdaságos termelés. A tulajdonosok a gyár bezárása mellett dön-
töttek. A rendszerváltást követően a multinacionális cégek – mint
például a Szlovákiában jelentős piaci részesedéssel bíró Amylum Gro-
up – nem mutattak hajlandóságot a párkányi keményítőgyár meg-
vásárlására. Nyilván sokat nyomott a latban a párkányi üzem arány-
lag kedvezőtlen fekvése. A több mint másfél évszázad alatt a gyá-
rat körbeépítették, ami lehetetlenné tette a további terjeszkedést. A
gyár szempontjából kedvezőtlenül alakult piaci helyzet és a fejlesztést
gátló tényezők együttesen pecsételték meg a patinás múltú párká-
nyi keményítőgyár sorsát. 

Oravetz Ferenc

Bola raz jedna škrobáreň 

Aquario Shopping Center

A bevásárlóközpont belső terének látványterve
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Spoločnosť Aquario Shopping Center II s.r.o. vybuduje v Štúrove ob-
chodno–zábavné centrum na mieste bývalého priemyselného areálu pod-
niku Dunajškrob. Ohraničenie pozemku je vymedzené Hlavnou ulicou,
Bocskaiho radom, Adyho ulicou a ulicou Zrínskeho. Hlavným účelom
investície je vytvoriť praktické nákupné centrum, kde na celkovej plo-
che takmer 12 000 m2, bude približne 50 obchodov, reštaurácia, pre-
vádzka rýchleho občerstvenia a potravinový supermarket. Celý nákupný
komplex je dopravne napojený na mesto pešími komunikáciami spá-
jajúcimi centrum s termálnym kúpaliskom a vlastným parkoviskom s
približne 80 parkovacími miestami. Ďalších 102 parkovacích miest sa
nachádza v suteréne viacpodlažnej časti objektu. Parkovacie miesta budú
vytvorené aj pozdĺž okolitých komunikácií po ukončení terénnych a sa-
dových úprav. 

Autorom projektu je architektonická kancelária Cuubuus engineering,
s.r.o., pod vedením akad. arch. Radomíra Kopeckého. Spoločnosť Cuu-
buus engineering, s.r.o. už realizuje nákupné centrum Aquario aj v No-
vých Zámkoch, a otvorenie centra sa predpokladá koncom tohto roka.
Aquario Shopping Center je navrhnuté prevažne ako dvojpodlažný ob-

chodný objekt doplnený o jednopodlažnú časť supermarketu s potra-
vinami. Osou objektu vedie centrálna pasáž s galériami, ktorá začína
pri hlavnom vstupe a na konci ústi do priečnej pasáže pred supermar-
ketom, s bočným vstupom od parkoviska a od termálneho kúpaliska.
Po oboch stranách pasáže sú na podlažiach rôzne obchodné prevádzky
a prevádzky služieb. Stredová obchodná pasáž s galériami bude mate-
riálovo riešená v exkluzívnejších stavebných materiáloch, ako sklo, ke-
ramika, hliník a nerez, doplnená príslušným osvetlením a sadrokartó-
novými podhľadmi. Výkladové steny do obchodných priestorov budú
celosklenené bezrámové, poprípade namiesto vstupných dverí vybave-
né rolovacími mrežami. Súčasťou interiéru bude i zabudovaná zeleň a
oddychové lavičky. Na treťom podlaží bude vybudovaná luxusná reš-
taurácia, kde prístup bude možný i mimo otváracích hodín Aquario Shop-
ping Centra. Reštaurácia bude mať nad hlavným vstupom do objektu
vlastnú krytú terasu s výhľadom na námestie a ostrihomskú baziliku.
Zamestnanie v ňom nájde takmer 160 ľudí. Zámerom investora je otvo-
riť Aquario Shopping Center pre verejnosť na jeseň roku 2008. 

-ho-

Aquario Shopping Center

Bol obyčajný piatok – 18. máj – no predsa iný, nevšedný. Krásne, slneč-
né predpoludnie vítalo všetkých, ktorí sa pomaly schádzali v miestnom
kultúrnom dome. Na prvý pohľad bolo jasné, že sa pripravuje, niečo váž-
ne, honosné. Množstvo áut na parkovisku, elegantne oblečení mladí i
starší ľudia dávali tušiť, že sa chystá výnimočná slávnosť – 1. Súkrom-
ná obchodná akadémia oslavovala svoje 15. narodeniny. Vo vstupnej
hale kultúrneho domu vítala návštevníkov výstava zo života školy. Na
esteticky upravených paneloch pred očami hostí, rodičov, študentov a
pedagógov ožívala nedávna minulosť, síce ešte krátka, ale bohatá his-
tória školy, ale aj každodenná práca, úspechy v rôznych súťažiach, dip-
lomy, básne a výtvarné práce. Sála sa pomaly zaplnila. Pozvanie pri-
jali primátor mesta Mgr. Ján Oravec, Dr. Ing. Mária Paráková, vedú-
ca oddelenia vzdelávania v cirkevných a súkromných školách Ministerstva
školstva SR, PaedDr. Edita Zacharová, referentka tohto oddelenia, Paed-
Dr. Vladimír Ďuga, prednosta KŠÚ, Mgr. Marián Moravčík, zástupca
prednostu KŠÚ, Ing. Alexander Hlavatý, prednosta OÚ v Štúrove, Mgr.
Edita Bejczőová v zastúpení generálneho riaditeľa Smurfit Kappa Štú-
rovo, riaditelia štúrovských škôl a ďalších inštitúcií. Začala sa slávnostná
akadémia. Konferanciérky privítali hostí a postupne uvádzali program,
v ktorom vystupovali študenti školy. 

Riaditeľ školy Ing. Ondrej Mokos, ktorý je zároveň aj zriaďovateľom,
vo svojom slávnostnom príhovore priblížil hosťom históriu i súčasnosť
školy a načrtol perspektívy budúcnosti. Zdôraznil jej poslanie: dať štu-
dentom také vedomosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa nielen v oblasti
ekonomiky, ale v rôznych sférach spoločenského života. Vyslovil svo-
je úprimné poďakovanie všetkým – učiteľom, rodičom, študentom – za
prácu vykonanú pre školu, pre jej dobro, v jej prospech. Odzneli krát-
ke príhovory hostí: Za Ministerstvo školstva SR pozdravila školu Dr. Má-
ria Paráková, ktorá hovorila o zodpovednosti za výchovu šťastných mla-
dých ľudí. Prednosta odboru školstva krajského úrad v Nitre, PaedDr.

Vladimír Ďuga sa poďakoval pedagógom za prácu pri výchove mladých
ľudí, primátor mesta Štúrovo, Mgr. Ján Oravec zaželal jubilujúcej ško-
le, jej pedagógom, i študentom veľa ďalších úspešných rokov. Za bývalých
absolventov zablahoželala škole Jarmila Hozzová.

V úvodnej časti kultúrneho programu sa študenti prihovorili ná-
vštevníkom umeleckým slovom, krátkym pásmom poézie z vlastnej tvor-
by. Tieto drobné umelecké diela dali prítomným možnosť vniknúť do
najhlbších tajov krehkej študentskej duše. Do duše, ktorá citlivo vníma
okolitý svet, obdivuje krásnu prírodu, miluje svoju rodnú zem. V ďal-
šej časti to boli slovenské a maďarské ľudové piesne v podaní žiačok ško-
ly. Predstavili sa aj sólisti – citaristka Katarína Borková a gitarista Fran-
tišek Husák, bývalý študent SOA. Zaujímavé a veľmi pôsobivé boli spo-
mienky Dr. Emílie Szitásovej na úplné začiatky. Na sen, ktorý sa stal
skutočnosťou, na prácu okolo školy, na prvé letné tábory, na prvú stuž-
kovú a rozlúčkovú slávnosť. Veľmi dôstojné a dojímavé bolo oceňova-
nie bývalých i súčasných pedagógov i študentov, predovšetkým tých, kto-
rí stáli pri zrode školy, ale aj tých, ktorí šírili a šíria jej dobré meno. De-
väť pedagógov bolo ocenených Pamätnou medailou a Ďakovným lis-
tom, dvanásť pedagógov, absolventov a študentov Pamätným listom.

Na záver – v podaní príležitostného dievčenského speváckeho zboru
– zaznela stará študentská pieseň „Gaudeamus”, pri zvukoch ktorej všet-
ci diváci spontánne vstali, tak vzdajúc hold škole, študentom, pedagó-
gom. Burácajúci potlesk bol zaslúženou odmenou všetkým, ktorí sa na
príprave programu podieľali. Súčasťou podujatia – popri už spomína-
nej výstave bola aj 25 minútová videoprojekcia o živote školy od sa-
mého začiatku cez výstavbu, študentské úspechy až po vznik edukač-
ného centra Vysokej školy logistiky v Přerove. Po skončení kultúrneho
programu sa uskutočnila slávnostná recepcia, ktorej sa okrem hostí zú-
častnili bývalí a dnešní učitelia, bývalí študenti a sponzori.

Marta Lengyelfalusyová

už ako sedemdesiatročného starca ustupujúci nemeckí vojaci – pre jeho
židovský pôvod odvliekli, a stratil sa bez stôp. V rokoch vojny závod
uspokojoval objednávky armády. Tesne po vojne – do septembra 1947,
t.j. do poštátnenia závod riadil správca György Angelus, zať J. Frank-
la. 

Dlho bol jediným významným závodom v regióne. Vedenie závo-
du malo v roku 1994 problémy s predajom. Po výmene niekoľkých
majiteľov bol v r. 1995 privatizovaný a fungoval pod menom Du-
najškrob s.r.o. Po privatizácii výroba prebiehala za konsolidovaných
podmienok. Okrem kvalitného škrobu a sušených bielkovín vyrába-
li tu aj surový alkohol. Ročná výrobná kapacita fabriky bola 6200 t
škrobu, 1100 ton sušených bielkovín a 950 m3 surového alkoholu pri

spracovaní 13 500 ton pšeničnej múky). Našlo tu zamestnanie – spo-
lu so sezónnymi robotníkmi – okolo 70 ľudí. Významným obchod-
ným partnerom závodu boli Obaly Štúrovo, ktoré v lepších mesiacoch
spotrebovali 120-130 ton škrobu. Zmena trhových podmienok, zní-
ženie ceny škrobu (o 25%), a zvýšenie ceny plynu zapríčinili stratu zis-
ku, čo už ekonomicky nebolo udržateľné. Majitelia sa preto rozhod-
li závod zavrieť. Veľké monopoly, ako napr. Amylum Group nepre-
javili záujem o odkúpenie škrobárne. Nevýhodou bola aj odľahlosť zá-
vodu. Za dlhé roky existencie podniku okolie bolo zastavené, čo brá-
nilo ďalšiemu rozširovaniu. Nepriaznivé zmeny trhu a prekážky ďal-
šieho rozvoja nakoniec spečatili osud škrobárne. 

František Oravetz (preklad: gp)

Obchodná akadémia jubilovala
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Ezzel a sokatmondó címmel vártuk a párkányi Ady Endre Alapiskolá-
ba tanulóinkat május elején, hogy közösen emlékezzünk meg Kodály Zol-
tán születésének 125. évfordulójáról. A Kodály-emlékév jegyében hirdettük
meg népdalversenyünket is, melyre főleg az alsóbb évfolyamok tanulói
jelentkeztek. Hiszünk abban, hogy a mai korban is van igény az értékes
zenére és a jó példa követőkre talál: énekeseink alkothatják majd a mag-
ját annak a gyermekkórusnak, melyre iskolánk már régóta vár. Vajon mi
szükséges ahhoz, hogy egy vetélkedő és a hozzá tartozó munka vonzó, nép-
szerű legyen, megismertesse egy zeneszerző munkásságát, gondolatait? Az
élmény! Mert az információt az ember könnyen elfelejti, de az élményt
soha. Ezt tartottuk szem előtt, mikor meghirdettük a kézműves foglal-
kozásokat, ahol a gyerekeknek alkalmuk volt ritmushangszereket, sípot,
dobot készíteni, mások zenei motívumokat festettek, nyomtattak, nyír-
tak. Mindenki vágyik a sikerre. Az alkotás örömén keresztül így kerülhettek
közelebb Kodály gondolatvilágához, aki szerint „A zene az életnek olyan
szükséglete, mint a levegő: Hogy levegő nélkül nincs élet, sokan csak ak-

kor veszik észre, ha már nagyon hiányzik...” Volt közös énektanulás, majd
Áron Andrea tanítónő irányításával egy rendkívül tehetséges csapat nép-
dalfeldolgozást adott elő. Percek alatt lázba hozott mindenkit a játékos
zenei vetélkedő, ahol mindenki nyerni akart, de mi szem előtt tartottuk
a játék lényegét, itt igenis a részvétel volt a fontos. Az iskola folyosóján
bemutatott gyermekrajz-kiállítás témája is a népdalok képi világa volt. Nagy
örömünkre a város óvodásai is csatlakoztak felhívásunkhoz, akik szép szám-
mal küldték el népdal-illusztrációikat. A nap két színvonalas programmal
zárult. Zsapka Attila zenés műsora igazi koncerthangulatot teremtett. A
tornateremben a zselízi Gereben együttes húzta a talpalávalót, Juhász Sán-
dor és felesége pedig türelemmel, pedagógiai érzékkel tanította a tánclé-
péseket. Egy nagyon jól sikerült, játékos, élményekben gazdag, jó hangulatú
zenei nap volt. Talán közelebb kerültünk kitűzött célunkhoz, hogy a ze-
nei nevelésnek is adjuk meg a méltó helyét, mert a jövő iskolájában a sze-
mélyiség formálásának egyik leghatékonyabb eszköze lehet.

-hzs-

Az Ady Endre Alapiskola mellett működő
Gyermekeinkért, Iskolánkért Polgári Társu-
lás május 24-én rendezte meg év végi műso-
rát, melynek keretében átadásra került isko-
lánk Gyermekmosolydíja az arra legérde-
mesebb diáknak. Társulásunk legfőbb célja ez-
zel a rendezvénnyel egy olyan hagyomány lét-

rehozása, amely az iskola hírnevének öreg-
bítését, diákjaink közösségi érzésének, iden-
titásának erősítését szolgálja. Négy osztály-
főnök jelölte azt a hat tanulót, akik a díj vá-
rományosai voltak. Ők azok, akik évek óta
aktívan és sikeresen szerepeltek a tanulmányi
versenyeken, sportoltak vagy valamely mű-
vészetnek hódoltak. Népszerűségüket az is bi-
zonyítja, hogy több száz iskolatársuk adta le
rájuk a szavazatát. A jelöltek: Baka Domini-
ka, Menyhárt Andrea, Párkánszky Krisztina,
Takács Veronika, Sipos Dávid, Mejía Anto-
nio, Vnučko Krisztián, Fábián Viktor és
Szalatnyai Tamás voltak. A társulás kurató-
riumának döntése alapján, amely figyelembe
vette a tanulókra leadott szavazatokat is, az
idei év díjazottja Párkánszky Krisztina lett. Az
Ady Endre Alapiskola igazgatónője Fodor
Zsuzsanna méltatta az ünnepeltet. Krisztina

kilenc éven át kitűnő tanulmányi eredményt
ért el. Szorgalmával és kitűnő eredményeivel
hívta fel magára a figyelmet. Sokoldalúságát
bizonyítja, hogy számos tanulmányi verseny
sikeres szereplőjeként eljutott az országos dön-
tőbe. Tagja az Ady Endre Irodalmi Körnek,
a Pengetők citerazenekarnak, de az ének- és
rajzversenyeken is sikert aratott. A Gyer-
mekmosoly-díj tulajdonosa oklevelet, em-
lékplakettet és 3.000,- korona pénzjutalmat
kapott, amit Folk Ildikó, a társulás elnöke
adott át Krisztinának. Reméljük, minden
évben kioszthatjuk ezt a díjat, mert hiszünk
a hagyomány közösségerősítő- és megtartó
erejében. Krisztinának szívből gratulálunk és
sok sikert kívánunk további tanulmányaihoz.
Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk kö-
zösségéhez tartozott kilenc éven át. 

Himmler Zsófia, igazgatóhelyettes

Május 18 – egy egyszerű pénteki nap volt, valahol mégis különleges.
Gyönyörű, napsütéses délelőtt köszöntötte mindazokat, akik a helyi kul-
túrházban gyülekeztek. Már az első pillanatban érezhető volt, hogy nem
mindennapi ünneplés van készülőben. Az 1. Kereskedelmi Magánaka-
démia fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte. 

A kultúrház előcsarnokában az iskola gazdag múltjáról, mindennapi
életéről, sikereiről szóló kiállítás fogadta az érkezőket. Lassan megérkeztek
vendégeink is: Mgr. Ján Oravec, a város polgármestere, Dr. Paráková Má-
ria, az oktatási minisztérium illetékes osztályvezetője, PaedDr. Zacharová
Edita, minisztériumi szakelőadó, PaedDr. Ďuga Vladimír, a kerületi is-
kolaügyi hivatal elöljárója, Mgr. Moravčík Marián, a kerületi iskolaügyi
hivatal vezetőjének helyettese, Ing. Hlavatý Alexander, a körzeti hivatal
elöljárója, Mgr. Dejczőová Edita, a Smurfit Kappa Štúrovo igazgatójá-
nak képviseletében, valamint a párkányi iskolák és további intézmények
vezető képviselői. A vendégek üdvözlése után kezdetét vette a műsor, amely-
ben az iskola diákjai szerepeltek. A műsorszámok az egykori és a jelen-
legi diákok alkotásaiból voltak összeállítva. Az iskola igazgatója, egyben
alapítója, Ing. Mokos András ünnepi beszédében beszámolt az iskola tör-
ténetéről, jelenéről és felvázolta az elképzelt jövőt is. Hangsúlyozta, hogy
az iskola küldetése felkészíteni a tanulókat arra, hogy megállják a helyüket
nemcsak a közgazdaságtan ágazataiban, hanem a társadalmi élet minden
területén. Kifejezte őszinte köszönetét minden tanárnak, szülőnek és di-
áknak az eddigi munkájukért. A vendégek közül rövid beszédet mondott
Dr. Mária Paráková, aki a fiatalok nevelésének felelősségteljes munká-

járól beszélt. PaedDr. Vladimír Ďuga megköszönte a pedagógusok fá-
radságos munkáját, Párkány város polgármestere, Mgr. Ján Oravec pe-
dig további sok sikeres évet kívánt az iskola pedagógusainak és diákjai-
nak. Az egykori diákok közül az iskolát Hozzová Jarmila köszöntötte.
A kultúrműsor bevezető részében a tanulók egyveleget adtak elő az is-
kola egykori és jelenlegi tanulóinak verseiből, amelyek bepillantást nyúj-
tottak a diákok lelkébe, amely érzékenyen reagál az őket körülvevő vi-
lágra, a gyönyörű természetre és tiszteli a szülőföldet. A műsor további
részében magyar és szlovák népdalok hangzottak el, megcsodálhattuk Bor-
ka Katalin citerajátékát és Huszár František, egykori diák gitárszólóját.
Szívhez szóló volt Dr. Szitás Emília visszaemlékezése a kezdetekre, az első
nyári táborokra, az első szalagavatóra és az első végzősök búcsúztatásá-
ra. Megható pillanatok következtek, mikor is az egykori és jelenlegi pe-
dagógusok és diákok átvették az elismerő okleveleket és emlékérmeket.
Befejezésül az iskola énekkarának előadásában elhangzott az örökzöld di-
ákhimnusz, a „Gaudeamus”, melyet a vendégek felállva hallgattak végig.
A fergeteges vastaps megérdemelt köszönet volt mindazoknak, akik meg-
szervezték ezt a gyönyörű délelőttöt. A műsorszámok alatt a vendégek
egy 25 perces videofelvételt is megnézhettek az iskola életéről, amely az
eredményekről számolt be – a kezdetektől egészen a přerovi Logisztikai
Főiskola kihelyezett karának megnyitásáig. A kultúrműsor befejeztével
ünnepélyes fogadás következett a vendégek tiszteletére, amely meghitt
és barátságos hangulatban zajlott. 

Lengyelfalusy Márta

Jubilált a Kereskedelmi Magánakadémia

Dobszerda

„Az ember minden, mert mindenné lehet.” (Comenius)

Gyermekmosoly-díj 

A díjazott Párkánszky Krisztina 
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Április végén Bostonban zajlott a Transcultural Exchange egye-
sület által szervezett – kulturális cserével foglalkozó – első kon-
ferencia. Az egyesületet művészek alapították azzal a céllal, hogy
elősegítsék a művészek találkozásait más kultúrákkal. A konfe-
renciára ezért olyan intézmények képviselőit hívták meg, akik be-
fogadják a művészeket, hogy bemutassák programjaikat és kí-
nálatukat a jelenlévő művészeknek. Mintegy negyven rezidencia
mutatkozott be a világ különböző tájairól. Bemutatkozott itt töb-
bek között a wisconsini (USA) J.M. Kohler Arts Center, továb-
bá a Fulbright Program, amely az amerikai kormány pénzügyi tá-
mogatását élvezi. Európából a stuttgarti „Solitude Kastély Aka-
démia” mutatkozott be, amelynek Baden-Würtemberg tartomány
a fenntartója. Kelet-Európából csupán a Debreceni Nemzetkö-
zi Művészkolónia, valamint a Párkányi „Hídőr-ház” kapott be-
mutatkozási lehetőséget e sorok íróján keresztül. A résztvevő mű-
vészek, illetve az egyes központok képviselői körében pozitív, ese-
tenként lelkes fogadtatásra talált a Hídőr-ház ötlete és tevé-
kenysége. Az ötlet egyszerűsége, a kiválasztás világos szempontjai,
a híd csodálatos környezete és szimbolikájának ereje mindenkit
megérintett. Az AquaPhone Projekt alapgondolata és megvaló-
sításának művészi értéke szintén elismerésre késztette a résztve-
vőket. Párkány pontosan körvonalazható helyszínként került fel
a kultúrcsere világtérképére. Nem egészen három év alatt a Hí-
dőr bejutott a kultúrvilág tudatába azon művészeknek köszön-
hetően, akik itt „szolgáltak”. Ezt bizonyítja a világ különböző ré-
szeiről jelentkezők hosszú listája is.

Frühauf Károly

Parti Nagy Lajos

Párkánynál a Duna
-Miről beszéljünk két part között a vízen át?
-A hídról. Két part között nem lehet nem beszélni a hídról. 
-Ami hol volt, hol nem volt.
-Többnyire nem volt, holott hidak nélkül semmi sincs.
-Párbeszéd nélkül hidak sincsenek. 
-Nincs megbízhatóbb híd a párbeszédnél. 
-A szakadatlan, türelmes, hétköznapi beszédnél.
-A párbeszéd annyi, hogy meg akarom érteni a másikat. 
-Nem meg- vagy legyőzni. 
-A sebeire, a sérelmeire, a rögeszméire, nem legyintek. 
-Nem a magam hegeit mutogatom tromfként.
-Időtlen idők óta egymásra vagyunk ítélve... 
-...Itt élned s halnod kell?
-Nem kell. Hanem, ami több ennél: lehet. 
-Lehet és lehessen!
-A Duna összeköt. Előbb vagy utóbb lefolyik rajta, ami elválasztott.
-Utóbb folyik le. Lassan és utóbb.
-Lefolyik, de nem tűnik el. Nem tűnhet el. 
-Az emlékezet megőrzi azt is, amikor volt híd, azt is, amikor nem volt. 
-Ezzel tartozunk a szétválasztottaknak, a rettegőknek, a suttogóknak.
Tartozunk magunknak.
-Vajon emlékszik a víz a bőrén surranó hajdani mondatokra? 
-Aligha. A víz csupán emlékeztet. 
-Nem hagyja nem emlékezni az embert a mondataira.
-A rosszakra, a jókra. Üzeneteink dinnyehéjára.
-A köd hasadékaiba suttogott kicsi táviratokra.
-A diktatúrákat ezek a törékeny levélcsónakok döntötték meg.
-Ezek építették fel a hidat, ezek a civil mondatok.
-A Duna csak folyt.
-Folyik. S talán egyszer majd nem kell beszélni a hídról. 
-Mert magától értetődő lesz?
-Azért. Hol volt, hol nem volt, de lesz.

Parti Nagy Lajos

Dunaj pri Štúrove
-O čom sa máme zhovárať medzi dvoma brehmi, cez vodu?
-O moste. Medzi dvoma brehmi sa nedá nehovoriť o moste.
-Ktorý bol, aj nebol.
-Väčšinou nebol, i keď bez mostov nič nie je.
-Bez dialógu nie sú ani mosty.
-Nieto spoľahlivejšieho mosta, ako je dialóg.
-Nepretržitý, trpezlivý, dennodenný dialóg.
-Dialóg znamená, že sa snažím porozumieť tomu druhému.
-Nie ho presvedčiť, alebo ho poraziť.
-Neberiem na ľahkú váhu jeho rany, krivdy, utkvelé myšlienky.
-Neukazujem svoje jazvy, ako tromfy.
-Odveky sme na seba vzájomne odkázaný...
-... tu žiť i umrieť musíš?
-Nemusíš. Lež, čo je viac: môžeš.
-Môžeš a nech je ti to umožnené!
-Dunaj spája. Skôr či neskôr sa splaví, čo rozdelovalo.
-Splaví sa neskôr. Pomaly a neskôr.
-Splaví sa, ale nezmizne. Nemôže zmiznúť.
-Pamäť zachová aj to, kedy most bol, aj to, kedy nebol.
-Dlžíme tým odlúčeným, strachuplným, šeptajúcim. 
Dlžíme tým sebe.
-Či sa voda pamätá na niekdajšie vety, ktoré sa mihli po jej koži?
-Sotva. Voda nám len pripomína.
-Nenechá človeka nepamätať si svoje vety.
-Svoje zlé, i dobré vety. Pamätať si melónové šupy našich posolstiev.
-Pamätať si malé telegramy, šeptané do trhlín hmly.
-Tieto krehké posolstvá zvalili diktatúry.
-Tieto civilné vety, oni postavili most.
-Dunaj len tiekol.
-Tečie. A snáď raz nebude nutné hovoriť o moste.
-Lebo bude samozrejmosťou?
-Preto. Ktorý bol, aj nebol, ale bude.

Strážca mostu v Bostone
Koncom apríla sa konala v Bostone (USA) prvá konferen-

cia o výmene kultúry organizovaná združením Transcultu-
ral Exchange. Združenie bolo založené umelcami s cieľom pod-
porovať stretávanie sa umelcov s inými kultúrami. Na kon-
ferenciu sa preto pozvali reprezentanti ustanovizní, ktoré po-
skytujú umelcom možnosť pobytu, aby predstavili svoj
program a svoju ponuku prítomným umelcom. Prezentova-
lo sa tu približne 40 rezidencií z celého sveta. Z Ameriky sa
tu predstavili napr. J.M. Kohler Arts Center z Wisconsinu, ďa-
lej Fulbright Program podporujúci výmenu pod záštitou ame-
rickej vlády. Z Európy sa prezentovala „Akadémia Zámok So-
litude” zo Stuttgartu, financovaný krajinskou vládou Baden-
Würtembergu. Z východnej časti Európy bola zastúpená len
Medzinárodná kolónia umelcov z Debrecína, a štúrovský
„Strážca mosta”, prostredníctvom autora tohto článku.
Reakcia umelcov ako i predstaviteľov iných rezidencií bola
veľmi pozitívna, z časti nadšená. Jednoduchý nápad, jasné
výberové konanie, pôvabná scenéria mosta a jeho sila ako
symbol všetkých oslovila. Zásadná myšlienka spomínania a
umelecká hodnota realizácie Projektu AquaPhone tiež ne-
nechali poslucháčov ľahostajnými. Štúrovo sa nachádza na
mape sveta výmeny kultúry, a je tam adresou s vyhraneným
profilom. Za necelé tri roky sa Strážca mostu zaniesol do ve-
domia sveta kultúry vďaka osobnostiam, ktoré v Štúrove „slú-
žili”. Dlhá listina uchádzačov o pobyt z celého sveta tomu
nasvedčuje.

Karol Frühauf

A Hídőr Bostonban
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Toho roku už tretíkrát usporiadali súťaž vinárov Euroregiónu
Ister-Granum. Prvým usporiadateľom podujatia bola obec Muž-
la, druhým mesto Nyergesújfalu, a toho roku sa súperenie usku-
točnilo v Strekove 5. mája v kruhu asi 200 účastníkov. Prítom-
ných pozdravil starosta obce László Hóka, veľmajster vínnych ry-
tierov euroregiónu Rezső Nyergesi a iniciátor súťaže Karol Dra-
pák, starosta obce Mužla. Attila Tóth a Sarolta Góra, riaditeľ, resp.
projektová kordinátorka Regionálnej rozvojovej agentúry v Štú-
rove predstavili štúdiu realizovateľnosti vínnej cesty. Štúdia jed-
nak prezentuje ponuku regiónu, z pohľadu možností vybudova-
nia cezhraničnej vínnej cesty, jednak sformuluje tie úlohy, kto-
ré je potrebné vykonať v záujme realizácie vínnej cesty. Hlavným
cieľom podujatia bolo samozrejme vyhlásenie výsledkov. 

Po úvodných slovách Andrása Korpása, predsedu poroty, dip-
lomy odovzdali Rezső Nyergesi a kráľovná februárového plesu vín-
nych rytierov Judit Prantner. 131 gazdov z 43 obcí poslalo cel-
kom 211 vzoriek vína na túto súťaž. Vysokú úroveň vínárstva v
regióne dokazuje aj skutočnosť, že v štyroch kategóriách súťaže
udelili 33 zlatých a 105 strieborných ocenení. Ceny udelili v ka-
tegóriách biele, resp. červené suché vína, akostné sladké vína a
vína rose. Zvlášť oceňovali najlepšie slovenské, resp. maďarské
vína. 

Hlavnú cenu získalo Rivel s.r.o. vedené Miroslavom Petrechom,
vínom Aurélius 2004. Vzhľadom na to, že vlaňajší víťaz Rudolf
Erdős v nedávnej minulosti tragickou náhlosťou zomrel, cenu odo-
vzdal Karol Drapák. Na budúcoročné euroregionálne súperenie
pozval vinárov do Visegrádu zástupca primátora, Árpád Kalotay.

(preklad: gp)

Idén már harmadik alkalommal rendezték meg az Ister-Granum
Eurorégió borosgazdáinak versenyét. Az egykori kezdeményező Muzs-
la és a tavalyi szervező Nyergesújfalu után idén Kürt adott otthont
a megmérettetésnek május 5-én mintegy 200 résztvevő jelenlétében.
A megjelenteket Hóka László polgármester, Nyergesi Rezső az eu-
rorégió borlovagrendjének nagymestere és a borverseny ötletgazdá-
ja, Drapák Károly muzslai polgármester köszöntötte. Ezt követően
Tóth Attila és Góra Sarolta, a párkányi régiófejlesztési ügynökség igaz-
gatója és pályázati munkatársa mutatta be az eurorégiós borútnak a
Szülőföld Alap támogatásával közelmúltban elkészült megvalósít-
hatósági tanulmányát. A tanulmány egyrészt felméri a régió kínála-
tát egy határon átnyúló borút kialakíthatóságának szempontjából, más-
részt megfogalmazza azokat a feladatokat, amelyeket el kell végez-
ni a borút megvalósítása érdekében. A rendezvény fő célja természetesen
a borverseny eredményének kihirdetése volt. A bevezető szavakat Kor-
pás András, a zsűri elnöke mondta, majd Nyergesi Rezső és a februári
borlovagrendi bálon Borkirálynővé választott Prantner Judit adta át
az okleveleket. A felhívásra 43 település 131 gazdája küldte el összesen
211 bormintáját. A régiós bortermelés színvonalát jelzi, hogy a négy
értékelő csoportban lezajlott minősítés során 33 minta kapott
aranyérmet, 105 pedig ezüstérmet. A díjakat a fehér és vörös szá-
razborok, a minőségi édesborok és a rosé borok kategóriájában osz-
tották ki. Külön díjazták a legjobb magyar, ill. szlovák borokat. A ver-
seny fődíját a Miroslav Petrech vezette Rivel Kft. nyerte el 2004-es
Aurelius nedűjével. A díjat a tavalyi győztes, Erdős Rudolf tragikus
hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt Drapák Károly adta át. A
díjátadási ceremóniát követően Visegrád alpolgármestere, Kalotay Ár-
pád hívta meg a gazdákat a jövő évi eurorégiós megmérettetésre. 

8. júna 2007 slávnostne odovzdali obnovené hlavné námestie Ostri-
homu. Nové korzo vysvätili a požehnali katolícky biskup Kiss-Rigó Lász-
ló, evanjelická duchovná Andrea Ferenczy, reformovaný duchovný Csa-
ba Ágoston a gréckokatolícky kňaz István Cselényi. Následne odovzdal
do užívania nové Széchenyiho námestie primátor Meggyes Tamás. Na
barokovom námestí sa začali práce vlani v marci. V rámci miliardo-
vej investície pešia zóna dostala nové inžinierske siete, okrasnú dlaž-
bu, kandelábre, svetelné stĺpy, ozdobné osvetlenie, nové stromy – pla-
tany a lipy, ako aj nové lavičky. Po slávnosti si mohli chodci a milovníci
populárnej hudby okamžite privlastniť námestie.

Zmluvná cena revitalizačných prác ostrihomského hlavného námestia
činila jednu miliardu 30 miliónov forintov. Položeniu základného ka-
meňa a začatiu búracích a stavebných prác v marci minulého roku pred-
chádzal starostlivý veľkoplošný archeologický prieskum. Vďaka výbornej
projektovej práci sa námestie stalo oveľa krajším, akým bolo predtým.
Samospráva zadala objednávku na také riešenie, na ktorom sa zlievajú
funkcie charakteristické pre moderné mesto XXI. storočia s najlepší-
mi architektonickými a kultúrnymi tradíciami Ostrihomu, a jeho his-
torickým dedičstvom. Okrasná dlažba je vo farbách Ostrihomu, a na
porfírových a žulových kameňoch sa objavia aj motívy, ktoré pripo-
mínajú kráľovské mesto, a ktoré boli charakteristickou súčasťou ode-
vu panovníkov z rodu Arpádovcov. Boli vytvorené aj také plochy, kde
na týchto štruktúrach ožijú aj štylizované rodokmene. Na strane od
Rákócziho námestia návštevníci môžu vidieť obrysy kostola Sv. Vavrinca

a románskej rotundy, ktoré sú v nočných hodinách osvetlené. Opro-
ti budovy súdu, ako zvláštny ozdobný prvok bola postavená studňa
Ister v tvare osemcípej hviezdy, v strede ktorého môžeme obdivovať
tesanú sochu ženskej postavy, autorom ktorého je Péter Párkányi Raáb.
Bližšie k radnici pri soche Svätej Trojice sú umiestnené symetrické tráv-
naté plochy, v rohoch s osviežujúcimi ozdobnými bazénmi. Celkový
obraz dotvárajú nosníky zástav s kopijovitou koncovkou, lavičky s his-
torickými motívmi, kandelábre, zvláštne stromy. Pri budove pošty ne-
skoršie bude umiestnená na tróne sediaca bronzová socha veľkoknie-
žaťa Gejzu v životnej veľkosti – držiaceho v rukách Svätú korunu. Oko-
lo kompozície budú rozmiestnené žulové intarzie levov z hradnej ka-
plnky v štrnástich vyhotoveniach, autorom ktorých je tiež Párkányi
Péter. Duplikát pôvodnej sochy Márie Terézie pochádzajúci z roku 1781
bude umiestnený na pôvodnom mieste pred kaviarňou Korona. 

Posilní sa aj turistická funkcia námestia, kde budú fungovať elegantné
reštaurácie a kaviarne. Stane sa tým miestom stretávok, kultúrneho
vyžitia i rodinných obedov. K tomu sú potrebné kaviarne, pivárne, cuk-
rárne s letnými terasami a kvalitnými službami. Prízemia nehnuteľ-
ností ktorých vlastníkom je samospráva je možné prenajať iba na ta-
kéto účely, a samospráva aj iných povzbudzuje k takémuto využitiu.
Bude tu stanovená nízka daň za užívanie verejného priestranstva v zá-
ujme toho, aby tu vznikli záhradné priestory vybudované s kvalitným
zariadením. 

-EM- (preklad: gp)

Hlavné námestie Ostrihomu ožilo

Néhány évvel ezelőtt vágták ki a Garamkövesd irányába vezető
út melletti elöregedett, balesetveszélyes fákat. A helyükre a napokban
csemetéket telepítettek, Párkány határában pedig közben újabb fa-
vágások zajlottak. Sliva Judit, Garamkövesd polgármestere anna-
kidején olyan megegyezést kötött a fákat kivágó céggel, mely sze-
rint kötelesek újakat telepíteni a helyükre. Nemrégiben a Párkányból
kivezető út és az Összekötő út találkozása körüli térségben is favá-
gók jelentek meg. Az ott található erdő a párkányi plébánia tulaj-

donában áll, de a tótmegyeri (Palárikovo) Erdőgazdálkodási Vál-
lalat gondozásában van. A favágásra biztonsági okok miatt volt szük-
ség. A fáknak ugyanis nagyobb szélben letörtek az ágai, és így a kö-
zelben lévő kerteket és az úton való haladást is veszélyeztették. Negy-
ven év körüli nyárfákról van szó, amelyeknek az optimális élettar-
tama 35 év, utána már belülről elkezdhetnek korhadni. Helyükre
két év leforgása alatt új csemetéket telepítenek. 

(szép) (Hídlap)

Favágók Párkány határában

Eurorégiós bormustra Euroregionálna súťaž vín
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Volt egyszer egy JCP, s annak egy ARITMA lyukkártyás számító-
gépes részlege. A prágai vezérigazgatóság jóvoltából az akkori „szo-
ci” technika egyik legmodernebb gépe volt ez, melyek már az alap-
műveleteket is el tudták végezni. Volt három nagyon ügyes techni-
kusa: Horvát Béla bá, Németh Laci és egy huncut kéméndi gyerek,
az Inko Laci. Az egyik alkalommal beszélgetésünk közben megem-
lítettem nekik, hogy milyen bajban vagyok, mert a Skoda MB 1000
autóm se hang, se fényjelzést nem ad, ha indexelek. Így aztán sok-
szor elfelejtem visszakapcsolni. Egy hétre rá Németh Laci hozott egy
kis szerkentyűt és beszerelte az autómba. Kitűnően működött, csak
úgy csipogott! Nemsokára utasítást kaptam a járási vezetőségtől, hogy
egy szombaton el kell mennem Ebedre a Zväzarm ottani gyűlésére.
Beültem hát az autómba és szombat délután el is mentem. Csak ép-
pen azt nem közölték, hogy hány órakor és hol lesz a gyűlés, ezért
úgy határoztam, hogy elmegyek már négy órakor és majd a község-
házánál vagy a kultúrháznál biztosa lesz valami értesítés. Tévedtem.
Gondoltam keresek egy kocsmát, mert így szombat délután a fiata-
lok ott szoktak sörözni, s ott majd kapok útbaigazítást. Találtam is
egyet, bementem hát és elkezdtem érdeklődni. Az egyik vendég el is
mondta, hogy sajnos ma nem lesz gyűlés, de majd az elnök megmondja,
hogy mikor lesz. Kérdeztem, hogy hol lakik az elnök. Elkezdte ma-
gyarázni, majd hozzátette, hogy ő a szomszédja, s ha hazaviszem őt,
akkor útba igazít, csak várjak, amíg megissza a korsó sörét. Szívesen
beleegyeztem. Kisvártatva beültünk az autóba és elindultunk. Út-
mutatása szerint mentem hol jobbra, hol balra kanyarodva, az irány-
jelzőm meg állandóan csipogott. Erre megkérdezte hogy mi az ami
mindig csipog, valami baj lehet! Azt válaszoltam, hogy ez egy érde-
kes jelzőszerkezet, ami akkor csipog, ha ittasan ülök a kocsiba és úgy
akarok vezetni. Kissé elgondolkodott, majd így kiáltott: – Francos egy
műszer, pedig alig ittam egy féldecit meg egy nagy sört!

fatter

Dňa 25. mája už po druhýkrát usporiadal odbor krízového ria-
denia Obvodného úradu obvodné kolo súťaže mladých záchranárov
civilnej ochrany o pohár prednostu Obvodného úradu, v spolu-
práci s Úradom CO MV SR, Územným spolkom SČK v Nových
Zámkoch a OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Nových Zám-
koch. Súťaž sa konala v areáli Združenej strednej školy za účas-
ti siedmych družstiev. Boli to ZŠ Štúrovo, ZŠ Endre Adyho, ZŠ Svo-
dín a ZŠ s VJM Kamenín. Cieľom súťaže bolo oboznámiť súťaž-
nou formou žiakov základných škôl s úlohami súvisiacimi s ochra-
nou života, zdravia a majetku. Družstvá tvorili štyri žiaci vo veku
10 až 14 rokov. Súťaž prebiehala na trati dlhej cca 1200 m s na-
sledovnými disciplínami: vedomostné testy, hasenie malých po-
žiarov, zdravotnícka príprava, rozoznávanie varovných signálov,
streľba zo vzduchovky, pohyb v prírode, použitie ochrannej ma-
sky, improvizované prostriedky individuálnej ochrany, evakuač-
ná batožina.

Zvíťazilo družstvo „A” zo ZŠ Endre Adyho v zložení: Ervin Ho-
resnyík, Anikó Kuklisová, Blanka Vargová, Róbert Virsinszky pod
pedagogickým vedením Szilárda Tótha. Na druhom mieste sa
umiestnilo družstvo „A” zo ZŠ Svodín v zložení: Eva Jónášová,
Miroslav Krkoš, Nikoleta Helmešová pod pedagogickým vedením
Paed Dr. Karola Krška, a na treťom mieste družstvo zo ZŠ Štú-
rovo „B” v zložení: Peter Hugyivár, Marcela Rusnáková, Michaela
Magyarová, Patrik Vavrovič pod pedagogickým vedením Františka
Jandošeka. Víťazné družstvo vyhralo aj putovný pohár prednos-
tu Obvodného úradu a postúpilo na krajské kolo, ktoré bude uspo-
riadané na jeseň. Družstvá končiace na I. a II. mieste boli pozvané
na podobnú súťaž do Ostrihomu, ktorá sa uskutoční na jar bu-
dúceho roka. Nadviazala sa aj cezhraničná spolupráca s dvoma
slovenskými základnými školami z okolia Ostrihomu. Z týchto
škôl sa v roku 2008 zúčastnia po jednom družstve na našich pre-
tekoch. Podujatie splnilo svoj cieľ a nadviazalo na bohaté tradí-

cie podobných súťaží usporiadaných v minulosti. Poďakovanie v
prvom rade patrí účastníkom pretekov – žiakom základných škôl
za účasť a odvedené výkony, ako i pedagógom za prípravu žiakov.
Ďalej riaditeľovi ZSŠ, Ing. Františkovi Valkovi za poskytnutie prie-
storov a technickú pomoc, riaditeľovi TS mesta Štúrovo, Imre Na-
gyovi za poskytnutie technickej pomoci, firmám Vadaš, s.r.o., Smur-
fit Kappa Štúrovo, a.s., Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., Ico-
pal a.s., Štúrovo, Mestskému úradu, Obecným úradom vo Svo-
díne a Kameníne za poskytnutie materiálnej pomoci. V nepo-
slednom rade patrí poďakovanie rozhodcom a usporiadateľom sú-
ťaže. Veríme, že na budúci rok sa prihlásia do súťaže družstvá zo
všetkých základných škôl obvodu Štúrovo, a budú mať aj dve kon-
kurenčné družstvá z Maďarska.

Ing. Milan Oroský

Bolo raz jedno JCP, a v ňom počítačový úsek s kartovým dier-
kovacím počítačovým systémom ARITMA. Z priazne pražského
vedenia sme tu teda v období „socíku” mali tu jeden z najmo-
dernejších strojov, ktorý vedel vykonať už aj základné úkony. Stroj
obsluhovali traja veľmi šikovní technici: ujo Vojtech Horváth, Laco
Németh a jeden prefíkaný chlapec z Kamenína, Laco Inko. Raz
pri jednom rozhovore som im spomenul, aký mám problém, to-
tiž že moja Škodovka MB 1000 nevydáva ani svetelný ani zvu-
kový signál pri zapnutí smeroviek. Preto som smerovky často za-
budol vypnúť. O týždeň mi Laco Németh doniesol malý prístroj
a namontoval mi ho do auta. Výborne fungoval, len to tak pípalo.
Onedlho som dostal nariadenie od okresného vedenia, aby som
sa dostavil do Obidu na schôdzu Zväzarmu. Sadol som si do auta
a v sobotu poobede som sa tam vybral. To mne ale nepovedali,
kedy a kde sa schôdza začne, preto som sa vybral už poobede o
štvrtej, snáď v kultúrnom dome alebo na obecnom úrade bude čas
a miesto vypísané. Žiaľ, nebolo nič. Rozhodol som sa teda nájsť
krčmu, veď mladí chodili takto poobede na pivo a určite nájdem
tam niekoho, kto ma usmerní. Aj som našiel krčmu, a začal som
sa vypytovať. Jeden domorodec bol informovaný, že schôdza ne-
bude, ale predseda by vedel povedať kedy presne bude. Dodal, že
je to jeho sused, a keď ho odveziem domov, ukáže mi kde býva,
len čo dopije pivo. S radosťou som prikývol. Po krátkom čakaní
sme nastúpili do auto a vyrazili. Ako ma usmerňoval, tak som za-
bočoval doprava, doľava, pričom moje smerovky neustále pípa-
li. Môj „závozník” sa ma pýtal, čo to stále pípa, či je nejaký prob-
lém. Odpovedal som mu, že je to taký zvláštny prístroj, ktorý vy-
dáva takýto zvuk vždy, keď si sadnem do auta opitý a chcem šo-
férovať. Chvíľu premýšľal a povedal: Je to ale rafinovaný prístroj,
ledva som vypil poldecák a jedno veľké pivo! 

Fatter (preklad: gp) 

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Pivo a poldeci Féldeci sörrel
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V mestskom múzeu bola otvorená 2. mája výstava pod názvom
„Never Again 1945-1948”, ktorá bola prvýkrát vystavená v roku 2006
v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli. 

Výstavu zahájil vedúci múzea Július Juhász a historik Csaba Fe-
hér, autor výstavy a riaditeľ Občianskeho združenia Szüllő Géza. Čle-
novia združenia chodia po krajine teraz, keď spomíname na 60. vý-
ročie deportácie s cieľom, aby upriamili pozornosť verejnosti na ha-

nebné činy tejto doby, a zároveň ini-
ciovali petičnú akciu v záujme od-
škodnenia Maďarov žijúcich v Česko-
slovensku, ktorí v dôsledku Benešových
dekrétov stratili svoj domov. 

Podľa československých údajov do
Maďarska bolo vysťahovaných 89 660
Maďarov, z toho odišlo dobrovoľne iba
šesťtisíc. V októbri 1946 bol vyprave-
ný prvý vlak s „dobrovoľnými Maďar-
mi” na prácu do Čiech v doprovode vy-
zbrojených žandárov. V nasledujúcich
mesiacoch bol život tunajších Maďarov
plný strachu. V roku 1949 sa z Čiech
vrátilo 4602 rodín do rodnej zeme, z
toho sa do vlastných domovov mohlo

vrátiť iba 2070 rodín, 1186 rodín umiestnili k príbuzným a 1346
rodín bolo umiestnených v náhradných bytoch. Na podujatí bol pre-
mietnutý dokumentárny film „Nikdy viac”, ktorý okrem už známych
skutočností prezentoval dramatické reportáže s ľuďmi, ktorí osob-
ne prežili deportáciu do Čiech, resp. vysídlenie do Maďarska. Film
so slzami v očiach sledovala aj teta Irén Benke-Kecskeméti, ktorá ako
15-ročná bola nútená opustiť svoj domov. Povedala nám, že jej zná-
my, ktorého tiež deportovali do Čiech, preto neprišiel na toto po-
dujatie, lebo v tom čase utiekol domov a nemá o tom žiadny „do-
klad”. Dnešná generácia nemá ani poňatia, koľko strachu žije stá-
le v radoch staršej generácie. Po premietnutí filmu parlamentný po-
slanec Iván Farkas odovzdal časť svojej poslaneckej odmeny pred-
sedovi Csaba Fehérovi, aby aj takto podporil naplnenie cieľov ob-
čianskeho združenia.

-bk- (preklad: gp) 

Kellemes meglepetésben volt része a Párkányi Szent Imre Egyhá-
zi Óvoda közösségének egy napsütéses április végi napon. Vendégek
tisztelték meg óvodánkat, felajánlva barátságukat és segítségüket. Va-
lószínűleg a nap is azért mosolygott oly vidáman, mert ritkán törté-
nik meg, hogy valakik önként felajánlják baráti jobbjukat. Kis óvo-
dánk nincs ezen a téren elkényeztetve, így hát meghatódva és nagy
örömmel fogadtuk a Belváros – Lipótváros, azaz Budapest V. kerü-
lete önkormányzata képviseletében Karsai Károly alpolgármester urat,
valamint Csapó Etele urat, a Fidesz 5. kerületi Nyugdíjas Tagozatá-
nak elnökét. A küldötteket elkísérte Pécsi L. Dániel jelképtervező is,
akit a gyerekek kitörő örömmel fogadtak, mint kedves ismerőst. Ven-
dégeink elismerően nyilatkoztak az óvodánkban folyó anyanyelvi ne-
velésről, s arról a küzdelemről, melyet a fennmaradásért vívunk. Gye-
rekeink rövid kultúrműsorral kedveskedtek. Jó volt hallani, a dicsé-
rő szavakat. Ez büszkeséggel töltött el bennünket, hiszen anyanyel-
vi kultúránk ápolása elsőrendű célja óvodánknak. Karsai Károly al-
polgármester úr értesülve gondjainkról egyéni támogatási keretéből
anyagi támogatást ajánlott fel óvodánk javára. Meghatódva fogad-
tuk e nagylelkű gesztust, hisz ezáltal még hatékonyabbá tudjuk ten-
ni az óvodánkon folyó oktató-nevelő munkát, s még vonzóbbá a kör-
nyezetet. Továbbra is megvalósíthatjuk azon célkitűzéseinket, melyeket
óvodánk kínál a szülőknek és gyermekeiknek. Többek között:

– Az újonnan beíratott gyermekek részére az első év díjtalan !
– a további évek tandíja óvodánkban a legalacsonyabb !

– ingyenes angol nyelvoktatás 
– dramaturgiai nevelés – népmesék színpadi feldolgozása, a gyer-

mekszínjátszás és bábozás alapjainak elsajátítása
– személyiségfejlesztő tevékenységek 
– kreativitást fejlesztő manuális tevékenységek – az iskolára való fel-

készítés érdekében
– kultúrműsorok, sportrendezvények
– ingyenes kirándulás 
– szülő – gyermekbál megrendezése
– népi játszóház programok szülőknek és gyermekeknek, népha-

gyományok ápolása
– egy teljes hétig tartó gyermeknap, változatos programokkal, sze-

mélyre szóló édességcsomaggal
– az óvodánkból elballagó gyermekek tanszercsomagot kapnak aján-

dékba
A látogatás folyamán Pécsi L. Dániel átadta meghívásukat a budapesti

országos gyermeknapra a budai várba, ahol a szórakoztató kultúr-
műsorban is lehetőségünk lesz fellépni. Ez nagy dicsőség és öröm szü-
lőnek és gyermeknek egyaránt. Tavalyi budapesti látogatásunk él-
ményén felbuzdulva nagy lelkesedéssel készülünk idén is. Vendége-
ink megígérték, hogy továbbra is figyelmet szentelnek óvodánknak.
Reméljük sok közös örömben lesz még részünk. 

Vízi Katalin, óvodaigazgató

A Párkányi Városi Múzeum adott otthont május 2-án a „Never
Again 1945-1948” című kiállításnak, amely 2006-ban az Európai
Parlament brüsszeli székházában került először bemutatásra. Juhász
Gyula, múzeumigazgató megnyitója után Fehér Csaba történész, a
Szüllő Géza Polgári Társulás elnöke elmondta, hogy a társulás tag-
jai járják az országot a deportálások 60. évfordulóján, hogy e kor
szégyenteljes tetteire ráirányítsák a közvélemény figyelmét, és alá-
írásgyűjtésbe kezdenek a Beneš-dekré-
tumok miatt hontalanná vált csehszlo-
vákiai magyarság kárpótlásáért.
Csehszlovák adatok szerint 89 660 ma-
gyart telepítettek át Magyarországra,
ebből csupán hatezer személy ment ön-
ként. Csehországba 1946 októberében
indultak az első vonatok „önkéntes ma-
gyarokkal” csehországi munkára gép-
puskás csendőrök kíséretében. Az ezt
követő hónapokban a magyarok élete
állandó rettegés lett. Csehországból
1949. áprilisáig 4602 család települt
vissza szülőföldjére, közülük azonban
csak 2070 család térhetett vissza saját
otthonába. 1186 családot a rokonaik-
nál, 1346-ot pedig kiutalt lakásokban helyeztek el. A rendezvényen
levetítésre került a Soha többé című dokumentumfilm, amely az ak-
kori történések ismertetésén túl, megrendítő riportokat közöl a cseh-
országi és magyarországi deportálások szenvedő alanyaival. A fil-
met Benkéné Kecskeméti Irén néni könnyes szemmel nézte végig,
hiszen neki 15 évesen kellett elhagynia otthonát. Elmondta, hogy
az ismerőse, akit a szüleivel együtt szintén Csehországba deportál-
tak, azért nem mert eljönni a rendezvényre, mert úgy szökött haza
és nincs „papírja” a történtekről. A mai korosztálynak bizony el-
képzelhetetlen, milyen mélyen él az idősebb nemzedékben a féle-
lem, s az a tudat, hogy „bármi megtörténhet”. A filmvetítést követően
Farkas Iván, parlamenti képviselő juttatásai egy részét nyújtotta át
a Szüllő Géza Polgári Társulás elnökének, hogy ily módon is tá-
mogassa a társulás céljainak megvalósítását.

-bk-, foto: Himmler

„Never Again 1945-1948”

Jobb lehetőségek az egyházi óvodában

A kiállítást nagy érdeklődés kisérte
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Oddelenie výstavby mestského úradu pripravilo návrh na vý-
menu autobusových zastávok, ktoré by ich chránili pred vetrom
a dažďom. Podľa uvedeného by do roku 2010 boli obnovené všet-
ky autobusové zastávky v Štúrove. Prvá krytá zastávka by mala
byť vybudovaná pri Bille.

Oddelenie výstavby vyžiadalo od výrobcov cenovú ponuku, a
zároveň uvedenú problematiku čiastočne prejednalo aj so štú-
rovským vedením Slovenskej autobusovej dopravy. Jedna zastávka
by stála približne 150 tisíc Sk – samozrejme v závislosti od vy-
braného typu zastávky. Výrobcovia ponúkajú aj zastávku so špe-
ciálnym „skleneným” alebo dreveným obkladom, kde na boky mož-
no umiestniť osvietené veľkoplošné reklamné plagáty. S umiest-
nením takejto reklamy, resp. s prenajímaním uvedených plôch by
mesto prišlo k určitým príjmom. Pri prestavbe zastávok môžeme
počítať aj s premiestnením niektorých stanovíšť. Na základe po-
žiadaviek cestujúcich, resp. výstavby nákupného centra na mies-
te škrobární by sa zrušili zastávky pri CVČ, resp. oproti klubu dô-
chodcov. Nové by boli umiestnené pred kultúrnym domom, resp.
pri nákupnom centre. 

-O- (preklad: gp) 

Április 26-29. között 36 székelyföldi polgármester és kistérségi
szakember látogatott az Ister-Granum Eurorégióba az EU-s csat-
lakozás, valamint a kultúrtáj alapú régióépítés magyar és szlo-
vák tapasztalatainak megismerése céljából. A résztvevők mind-
három székelyföldi megyéből érkeztek, a legtöbben azonban
Hargita megyéből, ahonnan vendégül láthattuk a megyei tanács
három vezető tisztségviselőjét is. A tanulmányút szakmai
programjainak keretében pénteken és szombaton délelőtt
egy-egy workshopra került sor. Ocskay Gyula, az Ister-Granum
Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetője Esztergomról és az Is-
ter-Granum Eurorégió működéséről számolt be. Dr. Becsey Zsolt
európa parlamenti képviselő Hét Határ egyesület céljait mu-
tatta be és annak a magyar–magyar együttműködésben betöl-
tendő szerepét. Előadások hangzottak el még a határon túli ma-
gyar szervezetek pályázati tapasztalatairól (Horváth Tamás, a
Hidvégi Mikó Intézet igazgatója), a projektek megvalósításá-
nak pénzügyi oldaláról (Kovács Dezső regionális igazgató – OTP
Banka Slovensko). A szombati workshop fő témája a nonpro-
fit–önkormányzati együttműködés volt, amelynek keretében töb-
bek között a Szőgyéni Vidékfejlesztési Polgári Társulás tele-
pülésfejlesztő tevékenységének erejét mutatta be Csókás Judit,
Góra Sarolta (Jövő 2000 Alapítvány) pedig a regionális fejlesztési

ügynökségről tartott előadást. Mindkét nap délutánján egy-egy
körutat tettek a vendégek a régióban. Ennek keretében Ga-
ramkövesden az éves szinten 20–25 pályázatot saját kezűleg el-
készítő Sliva Judit polgármester számolt be a település fejlesztése
érdekében végzett munkáról. Helembán Kosznovszki Henri-
etta polgármester mutatta be a községet és a folyamatban lévő
hídtervezési projektet. Búcson a székelyföldi vendégek megis-
merkedhettek a falusi turizmus helyi lehetőségeivel (Szobiné
Kerekes Eszter), valamint a Vintop pincészettel (Karkó János).
A szombati körúton először az ipolyszalkai tájházat tekintet-
ték meg, ahol az Ipoly-menti Kulturális és Turisztikai Társu-
lás elnöke, Dikácz Zsuzsanna mesélte el a többéves projekt meg-
valósításának történetét. Ezután a régió legkisebb lélekszámú
településére, Zalabára utaztak a vendégek, ahol Michlian Etel-
ka polgármester magyarázta el, miként tudják a települést for-
rások nélkül (havi 30–40.000 koronából) életben tartani, sőt
folyamatosan fejleszteni. A székelyföldi delegáció utazása a du-
namocsi csárdában ért véget, ahol szombaton este módjuk nyílt
találkozni az eurorégió polgármestereivel is, akik nevében Ján
Oravec, Párkány polgármestere, az eurorégió újraválasztott al-
elnöke köszöntötte a távolról érkezett vendégeket.

www.istergranum.hu

A városi hivatal építési osztálya elkészített egy javaslatot a szél és
csapadék ellen védelmet nyújtó buszmegállók lecserélésére. E javas-
lat szerint 2010-ig az összes párkányi buszmegálló felújításra kerül-
ne. Elsőként a Billa mellett létesítenének egy ilyen fedett építményt. 

Az osztály árajánlatot kért a gyártóktól, emellett a témát részben
az autóbuszközlekedési vállalat párkányi részlegének vezetésével is
megvitatta. Egy új buszmegálló – természetesen a kiválasztott típus
függvényében – hozzávetőleg 150 ezer koronába kerülne. A gyártók
olyan speciális „üveggel”, vagy faburkolattal ellátott szerkezeteket is
kínálnak, amelyek oldalfelületére kivilágított óriásplakát reklámot le-
het felfüggeszteni. Egy–egy ilyen reklám kihelyezésével, illetve az em-
lített felület reklámcélokra történő bérbeadásával értelemszerűen a
város bevételhez juthatna. 

A buszmegállók felújítása mellett elhelyezésüket illetően is lehet egy-
két változásra számítani. Az utazóközönség igényeiből eredően és a
keményítőgyár telephelyén tervezett bevásárlóközpont kialakítása kap-
csán megszűntetnék, illetve áthelyeznék a szabadidőközpont) melletti,
ill. a nyugdíjasok klubjával szembeni buszmegállókat. Ezek helyett a
kultúrház előtt és a keményítőgyárhoz közel alakítanának ki újakat. 

-O-

V dňoch 26-29. apríla navštívilo Euroregión Ister-Granum 36
sikulských starostov a regionálnych odborníkov za účelom získania
skúseností ohľadne vstupu do EÚ, ako aj ohľadne budovania re-
gionálnych štruktúr. V rámci odborného programu sa uskutočni-
li workshopy. Piatkový program sa začal prednáškou konateľa Roz-
vojovej agentúry Ister-Granum, Gyula Ocskayho. Tamás Horváth,
riaditeľ Ústavu Hidvégi Mikó zo Sedmohradska prednášal o pro-
jektových skúsenostiach Maďarov žijúcich za hranicami, a Dez-
ső Kovács regionálny riaditeľ OTP Banky Slovensko o finančných
možnostiach realizácie projektov.

Hlavnou témou sobotňajšieho workshopu bola spolupráca ci-
vilných organizácií a samospráv. Judit Csókás prednášala o sile
Svodínskeho občianskeho združenia pre rozvoj vidieka. Sarolta Góra
(Nadácia Budúcnosť 2000) referovala o činnosti regionálnej roz-
vojovej agentúry. Počas návštevy sa uskutočnili aj exkurzie do oko-
lia. Judita Slivová prednostka Kamenice nad Hronom, ktorá vlast-

noručne pripravuje ročne 20-25 konkurzných projektov, poroz-
právala o práci v prospech rozvoja obce. Henrietta Kosznovszká,
starostka Chľaby predstavila obec a pripravované projekty na ob-
novu mostu. Poslednou zastávkou bol Búč, kde sa oboznamova-
li s možnosťami vidieckeho turizmu (Szobiné Kerekes Eszter) a na-
vštívili pivnicu Vintop (János Karkó). V sobotu hostia najprv pre-
zreli Obecný dom v Salke, kde im o histórii výstavby porozprá-
vala Zuzana Dikácz, predsedkyňa Ipeľského kultúrneho a turis-
tického združenia. Ďalšia ich cesta viedla do najmenšej usadlos-
ti euroregiónu, do Zalaby, kde im starostka Etelka Michlianová
hovorila o tom, ako je možné malú obec udržať pri živote, ba sú-
stavne rozvíjať z mesačných 30-40.000 korún. Návšteva delegá-
cie sa skončila v čárde v Moči, kde sa mohli stretnúť so starosta-
mi euroregiónu, v mene ktorých ich pozdravil primátor Štúrova
a znovuzvolený podpredseda euroregiónu, Ján Oravec.

www.istergranum.sk (preklad: gp)

Nové autobusové zastávkyÚj buszmegállók 

Sikulskí starostovia v Euroregióne Ister-Granum

Székelyföldi polgármesterek az Ister-Granum Eurorégióban
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A társadalmi élet leghatékonyabb mozgatóelemei közé tar-
toznak a civil szervezetek. Ennek bizonyítéka az is, hogy az ebe-
di nyugdíjasklub immár 30 éve aktívan működik és mintegy 150
tagjával sokrétű tevékenységet fejt ki. A jubileumot április 14-
én ünnepelték meg a helyi kultúrházban. A mintegy 200 rész-
tevevő a „Kárpátoktól a széles Dunáig” című dal közös ének-
lésével nyitotta meg az ünnepélyt. Ezután Szabó Anett, a Hír-
TV műsorvezetője köszöntötte a résztvevőket és a vendégeket.
Szenes Lajost – Tát község polgármesterét, Ján Oravecet, Pár-
kány polgármesterét, Istvánfi Jánosnét a táti nyugdíjasklub el-
nökét, Tamás Jánost a párkányi nyugdíjasklub elnökét, Buri-
án László, ebedi plébánost és Nágel Józsefet, aki aktívan részese
volt a nyugdíjasklub megalapításának. Ezután Páldi László a
nyugdíjasklub elnöke mondott ünnepi beszédet. Ezt kultúrműsor
követte, melyben felléptek a helyi óvodások, a nyugdíjasok kó-
rusa, a vegyeskórus és az ebedi citerazenekar. 

A nagysikerű kultúrműsort követően Rackó Irén, a nyugdí-
jasklub alapító tagja és jelenlegi pénztárosa ismertette a klub
történetét. A klub 1977 januárjában alakult, első elnöke Mor-
vai László volt, jegyzőkönyvvezetője pedig Rackó Irén. Mun-
kájukat Nágel József a párkányi városi bizottság alelnökének
felkérésére kezdték meg – 45 alapító taggal. Az akkori veze-
tőség a következő tagokból tevődött össze: Góra Ferenc – el-
nök, Sunyi Ilona – pénztáros, vezetőségi tagok: Valach Béla,
Szabó István, Góra Rudolf. Rackó Irén szavai szerint egy klu-
bot megszervezni és elindítani nem volt könnyű feladat. Az ak-
kori nyugdíjasok még féltek egy újonnan alakult szervezetbe
való belépéstől. Rövidesen újabb választásokra került sor. Ek-
kor már kirándulásokat, ünnepélyeket és közös szórakozáso-
kat, nyugdíjas bálokat szerveztek. Ebed község, tehát a nyug-

díjas klub is Párkányhoz tartozott abban az időben. Bátran ki
lehet jelenteni, hogy a nyugdíjas klubnak ez a kilencvenes évek
kezdetéig tartó időszaka volt a legszebb és legbékésebb. Nagyon
sok kiránduláson vettek részt, meglátogatták a Magas-Tátrát,
az akkori Csehszlovákia fürdővárosait. Sok kirándulást szer-
veztek Magyarországra is, ahol rendszeresen látogatták a für-
dővárosokat, de nem feledkeztek meg a zarándokutakról
sem. Sikeresen együttműködtek a párkányi nyugdíjas klubbal
is. 1999-ben Ebed község – így a nyugdíjasklub is – különvált
Párkánytól. 2003-ban barátságot kötöttek a táti nyugdíjas klub-
bal. Azóta gyakoriak a kölcsönös látogatások és a közös ren-
dezvények. Beszédének végén köszönetet mondott Ebed köz-
ség polgármesterének Nagy Tibornak és a képviselőtestületnek,
amely felkarolta és segíti a nyugdíjas klub munkáját. A ren-
dezvény ünnepi beszédekkel folytatódott. Nagy Tibor ebedi,
Ján Oravec párkányi, Szenes Lajos táti polgármester, Istvánfi
Jánosné, a táti, Tamás János a párkányi nyugdíjas klub elnö-
ke, valamint Nágel József köszöntötték a jubiláló nyugdíjas klu-
bot. Ezután Nagy Tibor és Páldi László emléklapot adott át a
következő személyeknek: Burián László, Nágel József, Morvai
László, Rackó Irén, Páldi Ilona, Ján Oravec, Szenes Lajos, An-
talová Viera, Bitterová Eva, Magyar Erika, Győrik Mária, Ta-
más János, Borovics Margit, Váczi Anna, Istvánfi Jánosné, Ha-
lasi Julianna, Szűcs Mária, Révész Mária, Mihályi Magdolna,
Szabó Zsolt, az ebedi vegyeskórus – Vajda Anna és Góra Eri-
ka vezetésével, az ebedi nyugdíjas kórus Neviďánsky Mária ve-
zetésével, az Ebedi citerazenekar Potfay Bernadett vezetésével.
Az ünnepély vacsorával, majd táncmulatsággal zárult, melyhez
a zenét Rackó Tibor szolgáltatta.

Burza Kálmán

Az Esztergomi Művészek 
Céhének kiállítása

Gerstner István nyitotta meg május 16-án a Az Esztergomi Mű-
vészek Céhének kiállítását a városi galériában, az újonnan ala-
kult párkányi Regionális Művészkör tagjainak jelenlétében.

Az esztergomi céhnek 36 tagja van – grafikusok, festők fotó-
sok, restaurátortok, fafaragók és művészettörténészek. E mű-
vészközösség – amelynek párkányi tagjai is vannak – tavaly ün-
nepelte fennállásnak 15. évfordulóját, de valójában régebbi ke-
letű és gazdag múltra tekint vissza. Esztergomban már 1925-ben
pezsgő művészeti élet zajlott. A királyvárosban olyan egyénisé-
gek alkottak, mint Kraft Károly, Tipary Dezső, Scheiber Hugó,
fotósként Klóman Ferdinánd, Bajor Ágoston, Hellebrand Béla öt-
vös-mester és Holló Kornél szobrászművész. Az akkori alkotó nem-
zedékről Babits Mihály is megemlékezett. A 70-es években egy
fiatalabb nemzedék lépett színre, köztük Gerencsér Anna, Ver-
tel József, Kollár György, Novák Lajos és Kaposi Antal. A mai
Esztergomi Művészek Céhe 1991-ben alakult, alkotói felsőbb mű-
vészeti vagy egyéb szakképesítéssel bírnak. Alkotásaikat mind a
hazai, mind a külföldi gyűjteményekben egyaránt megtaláljuk.
Gerstner István szerint a céh valamennyi művészének kiállítása
rangos esemény. Örömének adott hangot, hogy a művészközösség
fennállásának ezúttal Párkány kulturális-művészeti életét gazda-
gítja. 

A tárlaton kiállított művek „különböző egyéniségekről, ugyan-
akkor egységes alkotóprogramról tanúskodnak. Így van ez még
akkor is, ha más egy realista felfogású pasztell, vagy a szürrea-
lizmusra épülő alkotás. Van, aki absztrakt módon fogalmaz és van
olyan alkotó is, aki hűségesen ragaszkodik a realista vagy törté-
nelmi hagyományokhoz”- méltatta a kiállítást Gerstner István,
aki szerint nemcsak Esztergom lenne szegényebb a céh nélkül, ha-
nem Párkány is. 

-O- 

Výstava Cechu 
ostrihomských umelcov

Výstava Cechu ostrihomských umelcov otvoril 16. mája Šte-
fan Gerstner za účasti členov novovzniknutého Regionálneho ume-
leckého krúžku.

Ostrihomský cech má 36 členov, v jeho radoch nájdeme ma-
liarov, grafikov fotografov, reštaurátorov, rezbárov, histori-
kov umenia. Tento umelecký spolok – ktorý má aj štúrovských
členov – vlani oslavoval 15. výročie založenia, ale v skutoč-
nosti má staršie korene a bohatú minulosť. Už v roku 1925
bol v Ostrihome pulzujúci umelecký život. V kráľovskom mes-
te tvorili umelci ako Károly Kraft, Dezső Tipary, Hugó Schei-
ber, fotograf Ferdinand Klóman, Ágoston Bajor, zlatník Béla
Hellebrand a umelecký sochár Kornél Holló. Na vtedajších tvor-
cov spomínal aj básnik Mihály Babits. 

V 70. rokoch nastúpila mladšia generácia, medzi nimi Anna
Gerencsér, József Vertel, György Kollár, Lajos Novák, Antal
Kaposi. Na týchto pilieroch vznikol v roku 1991 dnešný Cech
ostrihomských umelcov, ktorého tvorcovia majú vyššie ume-
lecké alebo iné odborné vzdelanie. Ich diela nájdeme tak v do-
mácich ako aj zahraničných zbierkach. Podľa Štefana Gerst-
nera je výstava každého umelca cechu výnimočnou udalosťou.
Vyjadril svoje potešenie, že umelecký spolok touto výstavou
obohacuje aj kultúrne dianie Štúrova. Vystavené diela sved-
čia „o rôznych osobnostiach, ale zároveň o jednotnom tvor-
covskom programe. Je to tak aj v prípade, keď sa jedná o rea-
listické pastelové alebo o surrealistické dielo. Sú umelci, kto-
rí tvoria abstraktne a sú takí, ktorí trvajú na klasických ale-
bo historických tradíciach” – povedal Štefan Gerstner, pod-
ľa ktorého by bez cechu by sme boli chudobnejší na oboch bre-
hoch Dunaja. 

-O- 
(preklad: gp) 

30 éves az ebedi nyugdíjasklub



2007. május 11Párkány és Vidéke Štúrovo a okolie

Két éven belül legalább 140 új parkolóhellyel több lesz váro-
sunkban. A dolgok jelenlegi állása szerint három helyszínen terveznek
ilyen jellegű beruházást. A poliklinika parkolója pedig új felületet
kap. A többi településekhez viszonyítva igazán nem panaszkodhatunk
a parkolóhelyek számát illetően. Más lapra tartozik, hogy ezek a
helyek egyenlőtlenül oszlanak meg a város területén és számos olyan
városrészben gondot jelent a személygépkocsi parkoltatása. A fent
említett három helyszín a következő: 

- a keményítőgyár helyén tervezett bevásárlóközpontban 82 alag-
sori parkoló épül majd. 

- az érintett helyi lakók kezdeményezésére körülbelül 32 par-
kolóhellyel bővül a Tulipán vendéglő és a mögötte lévő lakóház
közötti terület. Az előzetes becslés szerint ez nagyjából 500 ezer
koronába kerül majd az önkormányzatnak.

- a Rákóczi utca felújítása kapcsán az önkormányzat 29 új par-
kolóhely létesítését valósítja meg a Štefánik utcában. Ez a mintegy
850 ezer korona értékű beruházás azonban csak részben oldja meg
a gondokat. Az útfelújítási munkálatok idejére az illetékeseknek még
további 120 személygépkocsi parkolását kell megoldaniuk. 

Emellett elkezdődött a poliklinika épületének (szociális helyiségek,
ablakcsere, stb.) hozzávetőleg 20 millió korona értékű beruházá-
sa is. E figyelemre méltó pénzcsomag a rendelőintézet előtti par-
koló „tatarozását” is tartalmazza.

-O-

Behom dvoch rokov bude v meste o 140 parkovacích miest viac.
Podľa terajších skutočností sa plánujú takéto investície na troch
miestach. Pritom aj parkovisko Polikliniky dostane nový povrch.
Oproti iným mestám sa naozaj nemôžeme sťažovať na nedosta-
tok parkovísk. Iná vec je, že tieto miesta nie sú úmerne rozlože-
né, a z niektorých častí mesta prichádzajú sťažnosti na nedosta-
tok parkovacích miest. 

Spomenuté tri miesta sú nasledovné:
- na mieste bývalých škrobární v suteréne budúceho obchodného

centra vznikne 82 parkovacích miest.
- na podnet miestnych obyvateľov bude rozšírené parkovisko o

32 miest medzi reštauráciou Tulipán a za nim stojacou bytovkou.
Na základe predbežného odhadu to bude stáť mestu cca 500 ti-
síc Sk).

- v rámci obnovy Rákócziho ulice bude vytvorených ďalších 29
parkovacích miest na Štefánikovej ulici. Táto cca 850-tisícová in-
vestícia však iba čiastočne vyrieši problémy. Počas obnovenia cest-
ných komunikácií bude musieť mesto vyriešiť parkovanie ďalších
120 automobilov. 

Medzičasom sa začala približne 20-miliónová rekonštrukcia po-
likliniky (sociálne miestnosti, výmena okien, atď.). Tento neza-
nedbateľný 20-miliónový balík obsahuje aj „obnovu” povrchu par-
koviska polikliniky. 

-O- (preklad: gp)

Bazénový apríl
Prvý aprílový týždeň sa v priestoroch krytej plavárne niesol vo

veľkonočnom duchu. Trénerky oddielu Gabriela Vevurková a Gab-
riela Tóthová pripravili veľkonočné plávanie, kde si všetci overi-
li svoje plavecké schopnosti. Podľa plaveckých skupín si zaplávali
na čas 25 metrov a 50 metrov ľubovolným spôsobom. Malá sku-
pina už bez pomoci plaveckých doštičiek zdolávala 25 metrov ba-
zénu. Za svoje výkony boli plavci odmenení veľkonočným dip-
lomom a čokoládovým prekvapením.

7-8. apríl nebol len veľkonočný víkend, ale pre našich siedmich
plavcov aj víkend v družobnom Bruntáli, kde sa konal druhý roč-
ník Päťboja mesta Bruntál. Naši plavci plávali v konkurencii se-
demnástich oddielov z troch štátov: Čiech, Slovenska a Poľska, kde
bojovali v piatich disciplínach, a to: kraul, prsia, znak motýlik a
polohový pretek. V tejto konkurencii a vo svojom ročníku (1996)
si dobre viedol Peter Koreň, ktorý v päťboji skončil na 3. mieste.
Ale aj Martin Koreň, Klára Vevurková a Richard Tóth účinkova-
li veľmi dobre, keď vo svojich kategóriách skončili v prvej desiatke.
Antonio Mejia, Santiago Mejia a Paulina Stašková zasa presved-
čili svojimi novými osobnými rekordmi a domov sa vracali všet-
ci s dobrým pocitom.

14. apríl strávili plavci v Nitre, kde sa konalo druhé plavecké
krajské kolo.

21-22. apríla sa organizoval ”Žinčicový pohár” v Dolnom Ku-
bíne. Pre veľký počet prihlásených pretekárov, bol redukovaný po-
čet prihlásených. Zo štúrovských plavcov sa nominovalo päť plav-
cov, no nakoniec odcestovali iba štyria z dôvodu ochorenia Mar-
tina Koreňa. Peter Koreň, Klára Vevurková, Richard Tóth a La-
dislav Németh súťažili v poli 385 plavcov z 27 oddielov Slovenska,
Čiech a Poľska. Aj keď sa naši plavci neumiestnili na medailových
miestach, svoje osobné rekordy si polepšili. 

Posledná aprílová sobota patrila našim plavcom v maďarskom
Komárome, kde sa konali preteky pre ročníky 1993-2000. Z náš-
ho oddielu do Komáromu odcestovalo deväť plavcov. Najstarší
ročník reprezentoval Ladislav Németh, ktorý získal 3. miesto na
100m prsia. Za ročník 1994 plával svoj prvý pretek Daniel Nagy.
Peter Koreň v ročníku 1996 získal 2 x 3. miesto na 100 m prsia
a kraul. Chlapci z ročníka 1997- Viktor Csányi, Denis Capko a
dievčatá Paulína Stašková, Dominika Halászová a Vivien Baňá-
rová si svoje osobné časy polepšili. Aj náš najmladší plavec Igor
Menyhárt (ročník 2000) si vyskúšal svoj prvý pretek.

Tréner Miroslava Fránik bol výkonmi svojich zverencov veľmi
spokojný.

V.G.

140 nových parkovacích miest 140 új parkolóhely létesül 

Értesítés
A Szlovák Posta igazgatósága értesíti a város lakosságát, hogy július 1-től

megszűnik az 5. számú postahivatal a „Teraszok” lakótelepen.

Oznámenie
Riaditeľstvo Slovenskej pošty oznamuje obyvateľom Štúrova, že od 1. júla

poštový úrad č. 5. na sídlisku „Terasy” zaniká.

Výu�ba anglického jazyka 

Kontakt: 0905 584 989 

Inzerujte aj Vy v našich novinách! Každý mesiac – v každej štúrovskej domácnosti!

1 cm2 len 13.- Sk
Hirdessen Ön is lapunkban! Minden hónapban – minden párkányi háztartásban!
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Fölfelé is, lefelé is. Föl a vadvízi tutajosokig, a Murány völgyéig, le a
garamszentbenedeki bencésekig, a bényi rotundáig és ahogy ereszkedsz
le a bajtai lejtőn, összeáll benned a kép s feltűnik „ kétszarvú dómjával
a bölcs bazilika”. Mit sem sejtve, hogy köztünk bújik a Duna kék sza-
lagja, ami nem elválaszt, hanem összefűz. 

Marcus Aurelius a szavakat, a lelkeket ismerő tudós római császár egy
jó évszázaddal Krisztus után már érezte: a tisztesség a szeretet gyerme-
ke. Innen már csak egy lépés volt a biztos felismerés a Garam partján, a
kvádok ellen vívott hadjárat során, mert „a békesség azonos a lélek har-
móniájával”. Talán nem véletlenül ez a vidék ihlette e szelíd gondolatokat…
Ez a táj sokaknak adott otthont évezredek óta. Akkortájt is sütött a Nap,
nevelte, növelte az élet gyümölcseit, a szőlő nedvének fürtjeit, hogy bé-
két, áldást hozzon az itt élőkre. 

Nyugodtan mondhatjuk, az évek során zarándokhellyé lesz Garamövesd,
amikor eljön Szent Orbán napja (május 25). Ilyenkor összegyűlik a falu
és a környék apraja- nagyja, hogy együtt ünnepelje a föld, a természet
megannyi áldásának közeledő eljöttét. Ebben az esztendőben különösen
jeles volt az ünnep, mert egybeesett a keresztény világ harmadik leg-
fontosabb ünnepével, a Pünkösddel. A Szentlélek eljövetelére emlékez-
ve egy helybéli megfigyelés erősítette bennünk az otthonba, az össze-
tartozásba, a bizakodás ajándékába vetett hitet, miszerint: ha máshol bo-
rult is az ég, Garamkövesden ragyog a nap…

Egykoron a kisdiákok díszítősorral fejezték be szépírásukat, most e gon-
dolatsort díszítse a fellépő települések nevének sora: Garamkövesd, He-
lemba, Kéménd, Bajta, Szőgyén, Libád, Párkány, Érsekújvár, Esztergom.

Villányi Zsolt

Barátságunk erősödött...
A Bartók utcai „Micimackó” óvodába levél érkezett Budapestről

a „Palánták” nevű óvodából. Meghívást kaptunk intézményük
fennállásának 40. évfordulója alkalmából megrendezett szüle-
tésnapi ünnepélyre. Április 20-án kollektívánk, városunk pol-
gármestere Mgr. Ján Oravec és Jolčíková Alžbeta, a tanügyi hi-
vatal vezetője szívélyes, vidám fogadtatásban részesült. A színes
lufikkal díszített udvaron zajlottak a köszöntők, a gyerekek mű-
sora, s az óvoda vezetőjének, Élőné Kiss Máriának megemléke-
zése. A „Micimackó” óvoda részéről köszöntőt mondott igaz-
gatónőnk Hégli Marianna, majd a hídhimnusszal – „Öleld át a
vén Dunát” – kedveskedtünk barátainknak. A boldogságtól és meg-
hatottságtól mindegyikünk szeme könnybe lábadt. A nagyszabású
rendezvény befejeztével átadtuk ajándékunkat, majd kolléganő-
ink végigvezettek a hét csoport szobáján és a felújított óvoda-
udvaron.

Megtekintettük a fotókiállítást és a régmúlt időkből szárma-
zó játékokat. A svédasztalos állófogadás és az ízletes ebéd mind-
nyájunknak jólesett, s ezt már csak a „Micimackó” torta felvá-
gása fokozta. Végezetül nem maradhatott el a közös éneklés és
fényképezkedés sem. Hosszas búcsúzkodás után nehéz volt az el-
válás, de nem kell sokáig várnunk, hiszen szeretettel meghívtuk
őket a júniusban tartandó „Micimackó napokra”. Tudjuk, hogy
barátságunk folytatódik, hisz szép emlékekkel gazdagabb sze-
mélyiségünk.

Bi-Sző

Közös hangverseny
2007. április 25-én került megrendezésre Nagysurányban a járás

három művészeti alapiskolájának közös hangversenye, amelynek ke-
retében bemutatkoztak az érsekújvári, nagysurányi és párkányi is-
kola növendékei. 

A hangversenyt a párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola kis
vonószenekara nyitotta meg. Előadásukban J. S. Bach: Kantátája és
egy „Svéd keringő” csendült fel. A közönség nagy örömmel fogad-
ta a sok kis hegedűst és az ügyes gordonkást. Ráchel Izrael Eugen
Suchoň szlovák nemzeti zeneszerző két zongoradarabját adta elő nagy
sikerrel, majd gitár- és fuvolamuzsikát hallhattunk a Varga Anna és
Viktória testvérpárostól. Baranyai Éva Weiner Leó: Rókatáncával
mutatkozott be hegedűn. Zongorán Dagmar Járková kisérte. Sze-
lecky Anikó, Hendrich László és tanárnőjük Baranovics Andrea F.
Maňas: Romana tangóját harmonikán adták elő szenvedélyesen. Bar-
tusz Orsolya Mikuláš Schneider Trnavský: Rózsák című dalát éne-
kelte lelkesen. Zongorán Cucor Roland kisérte. Szabó Klaudia a kö-
zönséget hárfajátékával kápraztatta el. Büszkék lehetünk a táncosainkra
is. Varga Anna és Viktória, Becse Orsolya és Csatlós Krisztina kifi-
nomult mozdulatokkal jazz-variációkra táncoltak. A koncert utáni
mulatságon a diákok új barátokra leltek, a tanárok pedig tapaszta-
latot cserélhettek.

Danis Alica

Koncert troch ZUŠ
Dňa 25. apríla 2007 sa v Šuranoch uskutočnilo priateľské stretnu-

tie troch základných umeleckých škôl Novozámockého okresu. Slávnostný
koncert, ktorý sa konal v tamojšej synagóge, zahájil malý sláčikový or-
chester zo Štúrova. Žiaci predviedli Pastiersku kantátu od J. S. Bacha
a Švédsky valčík. Obecenstvo milo privítalo malých huslistov a poda-
reného violončelistu. Naša žiačka Ráchel Izrael na klavíri pôsobivo in-
terpretovala skladby „Zeleň sa mi borovienka” a „Maličká som” – od
slovenského národného skladateľa Eugena Suchoňa. Sestry Anna a Vik-
tória Vargové si zas zamuzicírovali na gitare a priečnej flaute. Eva Ba-
ranyai podala na husliach skvelý výkon. Skladateľ

Weiner Leo svoje známe dielo „Líščí tanec” akoby skomponoval prá-
ve pre ňu. Na klavíri žiačku korepetovala Dagmar Járková. Anikó Sze-
lecká, Ladislav Hendrich a Andrea Baranovics nás uviedli do tajov akor-
deónovej hry. V ich podaní zaznela vášnivá skladba od F. Maňasa. Or-
solya Bartusz pútavo zaspievala známu pieseň „Ružičky” od M.
Schneidera-Trnavského. Na klavíri ju doprevádzal Roland Cucor. Klau-
dia Szabó na harfe s citom interpretovala Mexické ľudové piesne. Sest-
ry Vargové, Becse Orsolya a Kristína Csatlósová očarili obecenstvo tan-
com s názvom „Jazzové variácie”. Po koncerte nasledovala zábava, na
ktorej žiaci nadväzovali nové priateľstvá a učitelia si vymieňali skúse-
nosti. Domov sme sa vracali obohatení novými zážitkami.

A. Danišová (Preklad: R. Cucor)

Žiaci ZUŠ opäť úspešní
Žiaci ZUŠ Ferenca Liszta svojimi výsledkami vo výtvarných súťažiach

dokazujú, že ich výtvarné práce sú príťažlivé a umelecky hodnotné, že si
vedia získať uznanie poroty. Dôkazom toho sú posledné ocenenia, ktoré
získali na nasledovných súťažiach. Na 15. medziregionálnej detskej výtvarnej
súťaži „Tvoriace deti – Pueri Fabri” v Šahách sa zúčastnili aj naši žiaci. Do
súťaže na tému „Naša škola” zaslalo svoje práce celkovo 115 žiakov. V 1.
kategórii získala žiačka Melisza Pokorná (žiačka Mgr. Anny Kaplánovej)
druhé miesto. Do výtvarnej súťaže v Maďarsku, ktorú vyhlásila ZUŠ v Nyer-
gesújfalu pod názvom „Život a práca Zoltána Kodálya ” sa zapojilo 70 žia-
kov. Víťazom súťaže sa stal Szekrényessi Szabolcs a druhé miesto si odniesla
Viktória Gyarmatiová (obaja sú žiaci Mgr. A. Kaplánovej). Na treťom mies-
te sa umiestnil Szilva István. Zvláštnu cenu získala práca žiačky Kingy Fe-
kete (obaja sú žiakmi Mgr. Góra Katalin). Do IV. ročníka celoslovenskej
výtvarnej súťaže „Bienále detskej výtvarnej tvorby” sa prihlásilo 117 zák-
ladných, stredných a umeleckých škôl. Na tejto súťaži boli ocenené práce
našich žiakov diplomom: Adam Lukáč (pripravila Mgr. Danuša Vargová)
v II. kategórii výtvarne spracoval tému „Globálne oteplenie”, Viktória Var-
gová (pripravila Mgr. A. Kaplánová) v II. kategórii tému „Naše hrady”, a
tú istú tému stvárnila v I. kategórii najmenšia žiačka Emese Urbánová (pri-
pravila Mgr. A. Kaplánová). Príjemným zážitkom pre našich úspešných sú-
ťažiacich bola účasť na vernisáži ocenených prác a verejné odovzdávanie
cien a diplomov, ktoré sa uskutočnilo v Múzeu bábkarských kultúr a hra-
čiek v Modrom Kameni. Všetkým oceneným súťažiacim srdečne gratulu-
jeme. 

-ak- 

A Garamot kövesd!
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4. – A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola és a Stilla Pectus kórus kö-
zös tanári hangversenye az iskola hangversenytermében. 

7. – Kiskárpátok Kupája – terepmotoros verseny Köbölkúton.
– Mintegy 1000 adagnyi marihuánát foglaltak le a körzeti rend-
őrkapitányság munkatársai Bényben és Kicsinden. Két terjesztő
előzetes letartóztatásban van.

8. – Štúrovo – Myjava 2:1 (0:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
13 – Határok és korlátok – Marcel Baaijens új-zélandi művész (a he-

tedik hídőr) kiállítása a Hídőr-házban. A kiállítás anyagának el-
készítésében a Gyermekotthon lakói közreműködtek.

15. – Bánovce nad Bebravou – Štúrovo 1:1 (1:1) – bajnoki labda-
rúgó mérkőzés.

18. – A Városi Galériában megnyílt Smídt Róbert fafaragó és Smidt
Tamás építész munkáiból összeállított kiállítás.
– Líra – kávéházi zenés irodalmi est Zsapka Attilával az El Ca-
mino kávéházban. A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás Ba-
lassi Klubjának rendezvénye. 

21. – Music Fest 2007 – selejtező a VMK nagytermében. Indultak:
Suck Us, Display, California, Sub Machine Gun, Power Slove,

Red Hot, Schizophrenix (valamennyi párkányi) és Trrr (Hidas-
kürt). A PIK rendezvénye. 

22. – Dubnica B – Štúrovo 0:1 (0:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
– Sotkovszky Lajos lemezbemutató koncertje a VMK nagyter-
mében.

27. – Kassán a Szép Magyar Beszéd országos versenyén az I. kate-
góriában II. helyezést ért el Párkánszky Krisztina (Ady Endre Alap-
iskola).
– Megatánc – A Szabadidő Központ által rendezett táncverseny
döntője a VMK nagytermében.

28. – A Kisbojtár gyermek néptánc együttes Karván szerepelt.
– Barti Party, avagy Európa mi vagyunk! Zenés szórakoztató mű-
sor, éjfélkor tűzijátékkal.

29. – VI. Tavaszi Városnapok, délelőtt terepkerékpározás a Ko-
vácspataki dombokon, délután kultúrműsor 14 csoport fellépésével
a Sétálóutcán.
– Štúrovo – Veľké Ludince 1:0 (1:0) – bajnoki labdarúgó mér-
kőzés.

(p.j.)

Áprilisban történt

Párkány város képviselőtestülete 2007. május 22-i rendes ülé-
sén:

– 2007. június 30-i hatállyal megszüntette a lakáskezelő vál-
lalatot, mint költségvetési szervezetet és 2007. július 1-i hatállyal
létrehozta annak jogutódjaként az Enerbyt Kft.-t. A transz-
formációra a törvényi kötelezettség miatt került sor.

– jóváhagyta a városi sportszervezet szervezeti felépítésére tett
javaslatot, továbbá a szervezet költségvetésének módosítását.
Eszerint a költségvetés bevételi és kiadási oldala egyaránt 5.070
000 koronával számol.

– jóváhagyta a sportszervezetnek műfüves futballpálya ki-
építésére tett javaslatát a megvalósítás időpontjának, ill. a be-
ruházás összegének meghatározása nélkül, azzal, hogy felada-
tul adta a szervezet igazgatójának, hogy készítsen részletes pénz-
ügyi tervet az elképzelés finanszírozásának forrásairól és mi-
kéntjéről. 

– jóváhagyta a szervezet működéséhez szükséges városi in-
gatlanok átruházását a sportszervezetre.

– jóváhagyta a Billa, ill. a városi hivatal melletti buszmegál-
lók ez évben történő megépítésére tett javaslatot. A beruházás
értéke 550.000 korona.

– jóváhagyta a Smurfit Kappa Štúrovo, Rt. 600.000 korona
értékű pénzügyi támogatásának felhasználását a városi sport-
szervezet részére.

– jóváhagyta az alábbi ingatlanok besorolását a bérbe adan-
dó városi vagyon jegyzékébe:

1. Goól vendéglő – kikiáltási ár: 200.000,- Sk/év.
2. Irodák – kikiáltási ár: 100.000,- Sk/év.
3. Asztalosműhely – kikiáltási ár: 100.000,- Sk/év. 
4. Sportcsarnok – kikiáltási ár: 646.945,20,- Sk/év. 
– jóváhagyta „A párkányi csata” emlékművének elhelyezését

a plébánia előtti park területén
– 500.000. korona pénzügyi támogatást hagyott jóvá a Li-

mes Anavum Regionális Kulturális Társulás kérelme alapján „A
párkányi csata” emlékművének felállítására a 2008. évi költ-
ségvetés terhére

– elutasította a Déli régió Ipartestületének azon kérelmét,
amelyben az utcai kávéházi illetve cukrászdai létesítmények köz-
terület-használati díjainak csökkentését kérelmezte. 

– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális, mű-
velődési és sportalapból a következő kérelmezők részére:

– Egészségkárosultak szervezete – Anyák-napi rendezvény-

re 3.000,-Sk 
– Rozmaring nyugdíjas klub – Anyák-napi rendezvényre

5.000,-Sk 
– Egészségkárosultak 99. sz. szervezete – Anyák-napi ren-

dezvényre 4.000,-Sk
– Szövetkezeti sori óvoda Szülői Tanácsa – „Éjszakai óvoda-

A dzsungel könyve” c. projektre 3.000,-Sk
– Szlovák alapiskola Szülői Tanácsa – sportdélutánra 

3.000,-Sk
– Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – Gimnázium – a „Kré-

tapor” c. diáklap kiadására 8.000,-Sk
– Gyermekeinkért, Iskolánkért Társulás – a „Nyitnikék” c.

diáklap kiadására 10.000,-Sk
– Párkány és Vidéke Kulturális Társulás – „VII. Kuckó Báb-

fesztivál” megrendezésére 12.000,-Sk
– Spektrum Társulás SISSY mazsorett-klubja – „III. Mazso-

rett-fesztivál” megrendezésére 10.000,-Sk
– Stilla Pectus Polgári Társulás – Kodály Zoltán születésének

125. évfordulós koncertjére 7.000,-Sk
– Párkány és Vidéke Kulturális Társulás – az I. Hídőr Könyv-

ünnep – Aquaphone Projekt megrendezésére 16.000,-Sk
– Stilla Pectus Polgári Társulás – az „Egyszerű szavak” c. CD-

keresztelő koncert megrendezésére 18.000,-Sk
– Spektrum Társulás – „2007 Nyár” c. projektre18.600,-Sk
– jóváhagyta a Štefánik utcai parkoló kibővítésére tett ja-

vaslatot. A beruházás 2007 június-júliusában valósul meg, ér-
téke 850.000.– korona.

– Farkas Attilát delegálta az Ady utcai óvoda iskolaszékébe
– tudomásul vette a Vadas Kft. 2006. évi zárszámadásáról szó-

ló előterjesztést
– a Kormos László képviselő esetében folytatott különbi-

zottsági eljárás nyomán jóváhagyta azt a határozatot, miszerint
a képviselő megszegte a 357/2004 Tt. számú alkotmánytörvény
azon rendelkezését, amely a képviselőket vagyonbevallás meg-
tételére kötelezi tisztségük elfoglalását követően. Egyben fel-
adatul adta a városi hivatalnak, hogy ezen oknál fogva ne fo-
lyósítsa az említett képviselőnek a testület 2007. május 5-i ülé-
sén való részvételéért járó juttatását.

– Június 6-án – családi okokra hivatkozva – lemondott kép-
viselői mandátumáról Kormos László (MKP). A választásokon
elért eredmények alapján az egyes körzetben Proszonits Lász-
ló (MKP) léphet a helyébe.

Az önkormányzat hírei
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4. – Spoločný koncert učiteľov ZUŠ Ferenca Liszta a spevokolu Stil-
la Pectus v koncertnej sále školy. 

7. – Malokarpatský pohár – motokrosová súťaž v Gbelciach.
– Pracovníci obvodného oddelenia Policajného zboru zadržali v Bíni
a Malej nad Hronom asi 1000 dávok marihuany. Dvaja díleri boli
zatknutí. 

8. – Štúrovo – Myjava 2:1 (0:0) – majstrovský futbalový zápas.
13. – Hranice a bariéry – otvorenie výstavy Marcela Baaijensa (siedmeho

strážcu mosta) v Dome strážcu mosta. Umelec vypracoval svoj pro-
jekt spoločne s obyvateľmi detského domova.

15. – Bánovce nad Bebravou – Štúrovo 1:1 (1:1) – majstrovský futba-
lový zápas.

18. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z prác rezbára Róberta
Smídta a architekta Tamása Smidta.
– Líra – hudobno-literárny večer s Attilom Zsapkom v kaviarni El
Camino. Podujatie Kultúrneho združenia Štúrovo a okolie. 

21. – Music Fest 2007 – druhé semifinále vo veľkej sále MsKS. Účin-

kovali skupiny: Suck Us, Display, California, Sub Machine Gun, Po-
wer Slove, Red Hot, Schizophrenia (všetci Štúrovo) a Trrr (Mosto-
vá). Podujatie PIK-u. 

22. – Dubnica B – Štúrovo 0:1 (0:1) – majstrovský futbalový zápas.
– Koncert spojený s krstom CD Lajosa Sotkovszkého vo veľkej sále
MsKS.

27. – V Košiciach na súťaži „Krásna maďarská reč” získala Krisztína Par-
kanszká, žiačka ZŠ Endre Adyho II. miesto v prvej kategórii.
– Megatanec – finále tanečnej súťaže Centra voľného času vo veľ-
kej sále MsKS.

28. – DFS Kisbojtár vystupoval v Kravanoch.
– Európa sme my! – hudobno-zábavný program v Brutoch, o pol-
noci s ohňostrojom. 

29. – VI. Jarné dni mesta. Doobeda cyklokros na Kováčovských kop-
coch, poobede vystúpenie 14-ych skupín na pešej zóne.
– Štúrovo – Veľké Ludince 1:0 (1:0) – majstrovský futbalový zápas.

(p.j.)

Stalo sa v apríli

Pred niekoľkými rokmi vyrúbali pri ceste smerom do Kamenice sta-
ré nebezpečné stromy. Na ich miesta vysadili v posledných týždňoch mla-
dé sadenice, a medzitým v chotári Štúrova sa znovu objavili drevoru-
bači. Starostka Kamenice, Judita Slivová toho času uzavrela zmluvu, pod-
ľa ktorej sa na miesta starých vyrúbaných stromov vysadia nové sade-
nice. Zároveň na križovatke Spojovacej cesty a cesty vedúcej do Kamenice
sa znovu objavili drevorubači. Les na tomto mieste patrí do vlastníct-

va miestnej farnosti, ale správcom sú Štátne lesy – Palárikovo. Stromy
je nutné vyrúbať z bezpečnostných dôvodov. Pri silnejšom vetre sa to-
tiž odlamujú konáre, ktoré ohrozujú okolité záhrady a bezpečnosť pre-
mávky na ceste. Jedná sa o staré štyridsaťročné stromy, ktorých opti-
málna životnosť je 35 rokov a potom začnú zvnútra hniť. Na ich mies-
ta budú behom dvoch rokov vysadené nové sadenice. 

(szép-Hídlap) (preklad: gp)

Drevorubači v chotári Štúrova

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22. mája 2007:
- zrušilo ku dňu 30. 6. 2007 príspevkovú organizáciu mesta Bytový

podnik, m.p. Štúrovo a schválilo od 1. 7. 2007 za jeho nástupnícku or-
ganizáciu spoločnosť Enerbyt s.r.o. K transformácii došlo na základe zá-
konnej povinnosti.

- schválilo organizačnú štruktúru Mestskej športovej organizácie, ďa-
lej zmenu rozpočtu MŠO na rok 2007 v celkovej výške príjmov i vý-
davkov 5.070 000 Sk.

- schválilo investičný zámer na výstavbu futbalového ihriska s ume-
lým trávnikom bez určenia termínu a ceny investičného zámeru, a ulo-
žilo riaditeľovi MŠO, aby pripravil podrobnú konštrukciu rozpočtu a
zdrojov financovania uvedeného zámeru. 

- schválilo prevod mestského nehnuteľného majetku – priľahlých sta-
vieb do správy MŠO.

- schválilo realizáciu stavby autobusových zastávok pri Bille a MsÚ
v roku 2007 za cenu 550.000- Sk. 

- schválilo pridelenie finančného daru Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. na
rok 2007 vo výške 600.000,- Sk na účely podpory a rozvoja športu v
MŠO. 

- schválilo zaradenie nasledovných nehnuteľností do zoznamu ma-
jetku určeného na prenájom:

1. Reštaurácia Goól s výkričnou cenou: 200.000,- Sk/rok.
2. Kancelárie s výkričnou cenou: 100.000,- Sk/rok
3. Stolárska dielňa s výkričnou cenou: 100.000,- Sk/rok 
4. Športová hala s výkričnou cenou 646.945,20,- Sk/rok 
- schválilo umiestnenie pomníka „Parkanskej bitky” v parku na So-

bieskeho ulici pred farským úradom.
- schválilo žiadosť Regionálneho kultúrneho združenia Limes Anavum

o finančnú dotáciu vo výške 500.000.- Sk z rozpočtu mesta na rok 2008
na účely vybudovania pomníka „Parkanskej bitky.”

- zamietlo žiadosť Živnostenského spoločenstva pre Južný región o
zníženie dane za užívanie verejného priestranstva pre prevádzkovanie
pouličných kaviarenských a cukrárenských priestorov. 

- schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry, vzdelá-
vania a športu pre nasledovných žiadateľov:

- ZO ZTPaPCCh – na „Deň matiek” 3.000,-Sk 

- Klub dôchodcov Rozmarín – na „Deň matiek” 5.000,-Sk 
- SZTP ZO špecifická č. 99 – na „Deň matiek” 4.000,-Sk
- ZRPŠ pri MŠ Družstevný rad – na projekt „Nočná škôlka – Kniha

džungle” 3.000,-Sk
- Rodič. združ. pri ZŠ v Štúrove – na „Športové dopoludnie detí z MŠ

a ZŠ” 3.000,-Sk
- Združenie maďarských rodičov na Slovensku – ZO Gymnázium –

na vydanie študentského časopisu „Krétapor” 8.000,-Sk
- Občianske združenie pre naše deti, pre našu školu – na vydávanie

školského časopisu „Nyitnikék”, 10.000,-Sk
- Kultúrne združenie Štúrovo a okolie – na „VII. Bábkový festival Kuc-

kó” 12.000,-Sk
- Klub mažoretiek SISSY pri ZZ Spektrum – na „III. Festival mažo-

retiek” 10.000,-Sk
- Občianske združenie Stilla Pectus – na slávnostný koncert na po-

česť 125. narodenia Zoltána Kodálya” 7.000,-Sk
- Kultúrne združenie Štúrovo a okolie – na „I. Festival knihy – Aquap-

hone projekt” 16.000,-Sk
- Občianske združenie Stilla Pectus – na projekt Krst CD-platne „Egys-

zerű szavak” 18.000,-Sk
- Záujmové združenie Spektrum – na projekt „LETO 2007” 

18.600,-Sk
- schválilo realizáciu investičnej akcie „Rozšírenie kapacity parkoviska

na Štefánikovej ulici” v termíne jún-júl 2007 vo výške 850.000.- Sk.
- delegovalo za člena Školskej rady pri MŠ Adyho poslanca Attilu Far-

kasa
- zobralo na vedomie výročnú správu Vadaš s.r.o. za rok 2006.
- vo veci porušenia povinnosti podať písomné oznámenie o majet-

kovom priznaní po zvolení do funkcie poslanca, schválilo rozhodnutie,
že poslanec Ladislav Kormoš porušil čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. Zároveň uložilo mestskému úradu, aby poslancovi La-
dislavovi Kormošovi nevyplatiť odmenu, prislúchajúcu za účasť na za-
sadnutí mestského zastupiteľstva, konaného dňa 22.5.2007

6. júna – s odvolaním sa na rodinné dôvody – sa poslanec Ladislav
Kormos (SMK) zriekol svojho poslaneckého mandátu. Podľa volebných
výsledkov jeho mandát môže prevziať Ladislav Proszonits (SMK).

Správy mestského zastupiteľstva
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Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým
spolupracovníkom a známym, ktorí dňa 30. apríla 2007 

odprevadili na poslednej rozlúčke 
nášho drahého manžela, otca, starkého a svokra 

ONDREJA ZÁBOJNÍKA
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavenú sústrasť. 

Smútiaca rodina

Fájó szívvel mondunk köszönetet

mindenkinek, aki április 3-án elkísérte

utolsó útjára a párkányi új temetőbe, drága

édesanyánkat 

REPKA ETUKÁT

A gyászoló család 

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerősnek, volt munkatársnak és

szomszédoknak, akik 2007. május 15-én
elkísérték utolsó útjára szeretett halottunkat 
UHRINČAŤ ROZÁLIÁT (szül. Kovács), 

akit a halál életének 76. évében 
ragadott ki szerettei köréből.

A gyászoló család

ONDREJ KELEŠ 

halálának 10. évfordulóján fájó szívvel

emlékezik 

Feleséged

Hiába múlnak el az évek, 
szívemben őrzöm drága emléked

Lakberendező – már nem csak a jövő, a jelen szakmája is

Jótékonysági est
A csángó magyar gyerekek iskolájáért

Népi hagyományőrző műsor 2007. július13-án (pénteken) 19,00 órai
kezdettel a párkányi kultúrházban. 

A szükség nagy. Több ezer gyermek várja állomásokon, utcákon, te-
reken nyirkos hideg falak között, hogy valaki lehajoljon hozzájuk és me-
gölelje őket...

„A csoda” 1992-ben kezdődött, amikor a dévai utcákon éhesen és
piszkosan kóborló árva gyerekek feltartott kézzel kéregető kántálására
valaki egy öleléssel válaszolt.

Böjte Csaba ferences szerzetes és az árva gyerekek az elhagyott, romos
dévai kolostor lakatjait leverték és lépésről-lépésre új otthont teremtet-
tek maguknak. Ahogy a szükség dagasztotta az itt élő gyermekek számát,
úgy lett a szomszédos panelházakból nevelőcsaládok otthona, óvoda, a
kolostorból iskola. Ma már több mint 430 gyermek nevelkedik Csaba
testvér intézményeiben.

A gyermekotthonok híre messzire hallatszik, s az erdélyiek már tud-
ják, hogy amelyik gyermek Csaba testvér otthonába bekerül, az meg-
menekült. Sokan itt találkoznak először folyóvízzel, fésűvel, iskolával, jó
szóval. A jótékonysági est – amelyen ezek a csángó gyerekek lépnek fel
– értük valósul meg.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2007
A városi művelődési központ idén is megrendezi a Múzeumok Éjszakája

c. rendezvénysorozatot, melyre 2007. június 23-án kerül sor a városi mú-
zeum és a városi galéria termeiben. Az említett intézmények a program-
sorozat nevéhez híven, az esztergomi múzeumokkal együtt újra éjszaká-
ba nyúló nyitva tartással és színes programokkal várják a látogatókat. Az
esemény részletes programjáról időben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

NOC MÚZEÍ 2007
Mestské kultúrne stredisko aj tohto roku organizuje program s

názvom Noc múzeí, ktorý sa uskutoční dňa 23. júna 2007 v pri-
estoroch mestského múzea a mestskej galérie. Uvedené inštitúcie
spolu s ostrihomskými múzeami, čakajú návštevníkov pestrým a
rôznorodým programom a mimoriadnou otváracou dobou až do
noci. O podrobnom programe udalostí budeme včas informovať.

Több mint három éve, 2004-ben ültek először iskolapadba azok a
hallgatók, akik kellő kreativitással, kitartással és természetesen hittel
rendelkeztek, hogy idejüket, munkájukat pénzüket fektessék az akkor
nálunk még ismeretlen – lakberendező-szakma rejtelmeinek elsajátításába.
Sokukban felmerült a pesszimista kérdés, hogy lesz-e erre igény Szlo-
vákiában. Ehhez képest meglepetésként érte őket, hogy már a tanfo-
lyam ideje alatt több hallgató kapott tervezésre megbízást, s olyan vég-
zős is akadt, aki egy panzió tervezésére és kivitelezésére, teljes belső fel-
újítására kapott megbízást, jól fizető munkaként. Tehát a kereslet nap-
ról-napra növekszik a jól felkészült lakberendezők iránt, úgy az üzle-
ti, mind a magánszférában.

Szeptembertől újra lehet jelentkezni a Rite Slovákia Kft. által szer-
vezett – a szlovák oktatási minisztérium által akkreditált – kétéves Lak-
berendező tanfolyamra. Magyar nyelven Párkányban és Dunaszerda-

helyen, szlovákul Pozsonyban és Nyitrán indulnak a képzések. Az ok-
tatás megkezdésének feltétele: érettségi és rajzkészség. 

Az eddigi tapasztalatok szerint 18 – 52 éves felnőttek látogatták az
iskolát, ennek megfelelően a tanítások időpontja is a dolgozó ember-
ek életritmusához alkalmazkodott. Hétfőn és csütörtökön, vagy csak
csütörtökön zajlik az oktatás 16.30-20.30 között. Az oktatók főisko-
lai, egyetemi tanárok, vagy a gyakorlati élet kiváló szakemberei.

Mivel a környező országokban sehol nincs felsőfokú lakberendező
képzés, az oktatási stúdió felvette a kapcsolatot az egyik magánegye-
temmel, hogy a későbbiekben bakalár szintű végzettséget is lehessen sze-
rezni ebben a szakmában.

Amennyiben felkeltette érdeklődését a tanfolyam, további informá-
ciókat a rite21@rite21.net levélcímen, illetve a 035/777 8154,
0918/422270 telefonszámokon nyújtunk.

Rajzos sikerek
A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola tanulói ismét sikeresen sze-

repeltek a közelmúltban megrendezett versenyeken.
Ipolyságon a „Pueri Fabri” 15. nemzetközi képzőművészeti verse-

nyen tanulóink is részt vettek. Az ”Iskolánk” támájú versenyben 115
tanuló versenyezet. Az 1. kategóriában Pokorny Melissza (felkészítő
tanára Mgr. Kaplánová Anna) 2. helyezést ért el. A „Kodály Zoltán
élete és munkássága” című versenyen Nyergesújfalun 70 tanuló ver-
senyzett egymással. Az 1. helyezést Szekrényessi Szabolcs, a 2. helyezést
pedig Gyarmati Viktória (mindkettőjük felkészítő tanára Mgr. Kap-
lánová Anna) érdemelte ki. Szilva István a 3. helyen végzett, Fekete
Kinga munkáját pedig különdíjjal értékelték (mindkettőjük felkészí-
tő tanára Mgr. Góra Katalin). A IV. évfolyam országos képzőművé-
szeti versenyében 117 alap- és középiskolás indult. Tanulóink mun-
káit emléklappal jutalmazták: Adam Lukáč (felkészítő tanára Mgr. Var-
gová Danuša) a 2. kategóriában „A globális felmelegedés” témáját dol-
gozta fel. Varga Viktória a 2. kategóriában a „Váraink” c. témában,
Urbán Emese pedig az 1. kategóriában szerepelt sikeresen (mindket-
tőjük felkészítő tanára Mgr. Kaplánová Anna). A munkák kiértéke-
lésére Kékkői Bábmúzeumban került sor. A díjazottaknak gratulálunk. 

-ak- 
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Felhívás 
A Csemadok Nánai Alapszervezete 

2007. július 30 – agusztus 3 között megszervezi az 

V. Kézműves Alkotótábort 6 – 15 évesek számára

A napközis táborban a következő régi foglalkozásokkal is-
merkednek a gyerekek: gyöngyfűzés, kötélverés, szövés, mak-
ramézás, szalmafonás, gyertyakészítés, fafaragás, játékok és
díszek csuhéból, tűzzománc – ékszer készítés, fafaragás, gyer-
tyaöntés, stb.

Ez évben is lesz kemencés lepény és egyéb meglepetések.
A foglalkozások naponta 9.00 – 16.00 óráig tartanak.
Részvételi díj : 600. – Sk (Csemadok tagok, nánai iskolások)

és 800.- Sk
A részvételi díj az ebédet és a hazavihető tárgyak anyagi költ-

ségeit, valamint a kézművesek honoráriumához való hozzájá-
rulást fedezi.

A tábor utolsó napján kiállítást rendezünk a gyerekek mun-
káiból.

Jelentkezni lehet Nánán: Dániel Erzsébet, Jókai u. 78,
Tel: 0905-434086 (június 30–ig).

A CSEMADOK SZALKAI ALAPSZERVEZETE

2007. július 1-én (vasárnap) 14.30 órai kezdettel 
a szabadtéri színpadon megrendezi a 

XXXIII. IPOLYPARTI RANDEVÚ
dal- és táncünnepélyét

14.30 Az élő hagyományunk c. műsorban fellépnek 
HAZAI ÉS MAGYARORSZÁGI FOLKLÓRCSOPORTOK

18.00: Nótaszó – Magyar Nándor és Béres Jarmila 
aranykoszorús magyar-nóta énekesek műsora. 

A talpalávalót Balogh Béla és cigányzenekara húzza. 

A helyszínen kézműves foglalkozások, népművészeti kiállítás
és vásár lesz, valamint lovaskocsikázás.

Belépés INGYENES ! ! ! 

SZABADTÉRI BÁL 

JÚNIUS 30. – SZOMBAT 
ZENE: RIO

Belépő: 60.- Sk 
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A Ghymes együttes,
a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás,

a Rákóczi Szövetség
és az Eurohíd Alapítvány szervezésében

Kéménd, Szerelem-sziget 
június 29. péntek
17.00 Ünnepélyes fesztiválnyitó a kéméndi Iszomfalván
17.15 A nyitott pincék ünnepe a kéméndi Vasvirág 

együttessel és a kisgyarmati hagyományőrzőkkel – 
Iszomfalva

19.30 Hobo Blues Band – Nagyszínpad
21.30 Tábortűz - Jurta
22.00 Forrás Színház: Gogol: Egy őrült naplója – Kisszínpad
23.00 Buli one: a SoundGixer együttes (Esztergom) 

koncertje – Nagyszínpad

június 30. szombat
10.00 Kerekasztal-beszélgetés a magyar–magyar civil 

kapcsolatokról – Civil sátor
10.30 Utazás a Varázserdőbe. Interaktív kalandjáték élő 

klasszikus zenével (Szülők Háza) – Takáts Rita 
gyermekműsora – Kisszínpad

12.00 Lovasíjász-bemutató (Vermes törzs, Gúta) – Nagyrét
13.00 Nagy Péter konyhája: gasztronómiai bemutató
14.00 Duna vonósnégyes (Budapest): Vivaldi – Nagyszínpad
15.00 Szarka Gyula: Bor és a lányka (lemezbemutató) – 

Kisszínpad
16.00 Petőfi  Sándor: A helység kalapácsa. Előadják: Boka 

Gábor és a szigetlakók – Jurta
17.00 Gárdonyi Géza: A bor (a Komáromi Jókai Színház 

bemutatója) – Színház tér
20.00 Magyar Csillagok-Mentor – A kárpát-medencei 

népdaléneklési verseny döntője – A Duna TV élő 
közvetítése – Nagyszínpad

21.00 A kéméndi Gyöngyösbokréta együttes műsora – 
Kisszínpad

22.00 Ghymes: Messzerepülő – koncert 
A Duna TV élő közvetítése – Nagyszínpad

A civil sátorban a két nap alatt bemutatkozási lehetőséget 
biztosítunk az eurorégió civil szervezetei számára.
Napijegy: 300 SK |  Fesztiváljegy: 500 SK

Garampáld, templomtér
július 1. vasárnap:
Gyermekmatiné a Rákóczi Szövetség szervezésében

10.00 Pinocchio bábcsoport (Nyergesújfalu)
11.00 A Bóbita együttes (Esztergom) gyermekműsora
12.30 Monstre palacsintasütés a helyiek bevonásával
14.00 Az Alma együttes koncertje
15.30 A barti Bíbic hagyományőrző együttes műsora
16.30 Az Aranysólyom Lovagrend (Esztergom) hadi torna-

bemutatója

Az ingyenes programhoz egésznapos kézművesvásár
és -foglalkozások kapcsolódnak. 

A helyszínen sátorozási lehetőséget biztosítunk, a 
környékbeli falvakban vendégszobák várják a fesztiválozókat.
Jegyek kaphatók a Ticket Express              jegyirodáiban
és az Eventim hálózatában.
Internetes jegyrendelés: www.tex.hu.
Info: Magyarországon: 30/262-2469;
Szlovákiában: 0905/928-095. Támogatóink:

Az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság
és a Csemadok Szalkai Alapszervezete megrendezi a

VII. NYÁRI IFJÚSÁGI KÉZMŰVES TÁBORT
fiatalok részére 8 – 16 éves korig. 

A résztvevők hazai és magyarországi mesteremberektől meg-
tanulhatják a legnépszerűbb kézműves mesterségeket: csuhéfel-
dolgozás, batikolás, nemezelés, gyöngyfűzés, gyöngyszövés,
népi szövés, kötélverés, kosárfonás, szalmafonás, agyagozás, mé-
zeskalács- és kenyérsütés, szalvétatechnika, üvegfestés, fafaragás,
kép- és játék készítés (természetes anyagokból) fortélyait.

A tábor a festői környezetű IPOLYSZALKAI Tájházban 
zajlik három turnusban:
2007. július 8 – július 15

2007. július 22 – július 29 
2007. augusztus 5 – 12 között

A kísérőprogramokban a fiatalok megismerkedhetnek az
Ipoly-menti népművészettel, a táj- egység népművészeti értéke-
ivel, lesz egyéb szórakoztató, ismeretterjesztő műsor.

A táborba hazai és magyarországi fiatalokat várunk!
Részvételi díj: 2.200.-Sk/18.000.-Ft. Bejáró táborozók részé-

re: 650.-Sk/5.000.-Ft. Jelentkezni, valamint pontos informáci-
ót a következő címen és telefonszámon lehet kapni:

Dikácz Zsuzsanna tel: 036/758 5240, mobil: 0907/404576
Szalka 435 e-mail: tajhaz.szalka@zoznam.sk
943 61 SALKA  

!!! KÉZMŰVESTÁBOR FELNŐTTEKNEK: 
2007. augusztus 20 – 26 között!!!

Felhívás
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D a n u b i u sD a n u b i u s
Jún 2007 Június

K i n o  –  M o z i

1. a 3. Tajomstvo Robinsonovcov – detské predstavenie – od 18.00 hodiny!!!
5-6. Posledný škótsky kráľ (Forest Whitaker – Oscar 2007, James McAvoy, Gillian An-

derson)
7-8. Hudba a text (Hugh Grant, Drew Barymore)
9-10. Sunshine (Cillian Murphy, Chris Evans)
12-13. Zvádzanie neznámeho cudzinca (Bruce Willis, Halle Barry)
14. Schnitzel Paradise (Mounir Valentyn, Bracha van Doesburg)
15-17. Hannibal: Zrodenie zla (Gaspar Ulliel, Richard Brake, Rhyf Ifans)
19-20. Goyove prízraky (Simó Andreu, Javier Bardem, Nathalie Portman)
21-22. Parfum: Príbeh vraha (Dustin Hoffman, Alan Rickman)
23-24. Spiderman 3 (Tobey Maguire, Kirsten Dunst)
26-27. T4XI (Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Jean-Christophe Bouvet)
28-29. 300 (Gerard Butler, Vincent Regan)
31-1. Šarlotina pavučinka – detské predstavenie – od 18.00 hodiny !!!

Pripravujeme na leto:
Shrek 3, Piráti Karibiku 3, Queen, Danny-ho 13-ka., Hostel 2, Harry Potter 5, Smrtonostná pasca 4

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

Slávny maliar vo víre dejín
GOYOVE PRÍZRAKY (Španielsko, 2006)
Réžia: Miloš Forman, hrajú: Natalie Portman, Javier Bardem 
Nový film slávneho Miloša Formana bol inšpirovaný životom

uznávaného španielskeho maliara Francisca Goyu. Zavedie nás
do búrlivého obdobia španielskych dejín, keď madridskú spoloč-
nosť spútaval ustavičný strach zo všadeprítomnej inkvizície, ale
keď už na hraniciach stáli Napoleonovi vojaci, ktorí so sebou pri-
nášali aj závan revolúcie a zmien. Forman nemal v úmysle natočiť
životopisný film, ale predovšetkým načrtnúť pútavý obraz ma-
liarovej doby, ktorej tvár nanešťastie častejšie utvárali inkvizíto-
ri ako umelci. Ich obeťou sa stala aj roztomilá hlúpučká dievči-
na Ines, ktorá bola Goyovým modelom. ”Formanovsky” pôsobivá
historická dráma ponúka veľa silných scén, pri ktorých nás občas
aj poriadne zamrazí.   

Komiksová vízia starovekej bitky
300 (USA 2006)
Réžia: Zack Snyder, hrajú: Gerard Butler, Lena Headey   
Priebeh slávnej antickej bitky pri Termopylách, v ktorej spart-

ský kráľ Leonidas so svojimi tristo mužmi niekoľko dní odvážne
vzdoroval mnohonásobnej perzskej presile, pozná z hodín dejepisu
azda každý školák. Režisér Zack Snyder ale preniesol na plátna kín
svoju vlastnú, historickou vierohodnosťou nezaťaženú, pôsobivú
komiksovú verziu tohto obdivuhodného hrdinstva. Pozýva nás na
vizuálne do detailu prepracovaný, krutý a zároveň nádherný vý-
let za hranice našich zažitých predstáv o historických eposoch. Dych
vyrážajúce akčné scény každému spoľahlivo rozpumpujú adrenalín.            

Rozprávka o vernom priateľstve
ŠARLOTINA PAVUČINKA (USA 2006)
Réžia: Gary Winick, hrajú: Dakota Fanning, Kevin Anderson 
Hlavným hrdinom príbehu je malé prasiatko Wilbur, ktorého

partia skvelých a verných priateľov zachráni od neslávneho kon-

ca na pekáči. Najprv mu pomôže malá Fern, ktorá mu zachráni
život a potom aj múdra pavúčica, ktorá začne tkať nápisy upo-
zorňujúce, že Wilbur nie je len tak ledajaké prasiatko. Partiu do-
tvárajú ovečky a koník, ktorí sa pri záchrane svojho krochkajú-
ceho kamaráta pokúsia aj o nemožné. 

Veľká vesmírna sci-fi
SUNSHINE (Veľká Británia 2007)
Réžia: Danny Boyle, hrajú: Cillian Murphy, Chris Evans 
Režisér slávneho Trainspottingu sa doslovne vracia na výslnie

filmovej slávy slnkom zaliatym dielom Sunshine. Dej filmu je jed-
noduchý – Slnko vyhasína a ľudstvu hrozí záhuba v arktickej zime.
Jedinou nádejou na záchranu je posádka lode Icarus II. Klasický
príbeh je však tentoraz vyrozprávaný s naozaj nevšednou magic-
kou uhrančivosťou, autor v ňom vynikajúco skombinoval klasický
napínavý sci-fi žáner s vesmírnou meditáciou. Nezanedbateľná je
aj „nadpozemsky” krásna vizuálna stránka diela – žiarenie
hviezd i chlad vesmírnej prázdnoty sú takmer hmatateľné. 

Hannibal Lecter pred „mlčaním jahniat”
HANNIBAL: ZRODENIE ZLA (USA, Franc.,VB 2007)
Réžia: Peter Webber, hrajú: Gaspard Ulliel, Gong Li  
Film nám porozpráva príbeh o tom, ako sa vlastne z obyčajného

dieťaťa Hannibala Lectera stal netvor schopný s úplnou ľahkos-
ťou kombinovať ľudské mäso s francúzskymi vínami. Smer mla-
díkovej budúcnosti určila brutálna smrť jeho malej sestričky na
konci druhej svetovej vojny. Jeho „chuť” zabíjať tak odštartova-
la neutíchajúca túžba po pomste, ktorá mladému Hannibalovi úplne
rozvrátila myseľ a ktorá sa naplno prejavila až o niekoľko rokov
neskôr v čase jeho dospievania u pestúnov vo Francúzsku. Z po-
mstiteľa sa postupne stáva vraždiaci psychopat, ktorý aj napriek
veľkému úsiliu blízkych ľudí nenávratne prepadol zlu. 

Prehľad zaujímavých titulov pre vás pripravila: Eva Sadloňová

Pozvánka do kina DANUBIUS na júnové hity strieborného plátna
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Pri nákupe nad 2000,- Sk získate možnos� nákupu oble�enia v L&S TEXTIL SHOP-e so z�avou od 5% do 50% !!!

2000,- Sk feletti vásárlás esetén kedvezményt nyerhet ruhavásárlásra az L&S TEXTIL SHOP–ban 5%- 50 %-ig!!!

A NAVYŠE !!! Ak nám pri nákupe bielej techniky odovzdáte svoj starý spotrebi�, môžete vyhra� 15.000,- Sk !!!

ÉS EZENKÍVÜL !!! Ha háztartási gépet vásárol és leadja nálunk az ön használt gépét , nyerhet 15.000,- Sk – t !!! 

Komenského 1, ŠTÚROVO

Tel.: 036/7494502

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

649,- 899,- 999,- 999,- 599,-

MsKS Štúrovo – VMK Párkány

HUDOBNÉ LETO 2007 ZENEI NYÁR
Pešia zóna – Sétálóutca

5. júla (štvrtok)
18.00 VALAŠEK BAND koncert
20.00 JURAJ TURTEV and BLUES CLUB koncert (Bratislava)

8. júla (nedeľa)
15.00 Bábkové divadlo – KUCKÓ Bábszínház
16.00 Tanečná show – EXTRÉM
17.00 Hudobný program – AKUSTIC

12. júla (štvrtok)
18.00 Pereszlényi-Kurina duo
20.00 FLAT FIVE FUNKY koncert (Praha)

19. júla (štvrtok)
DANUBIAFEST
Parkovisko TK Vadaš – Vadas termálfürdő parkolója

22. júla (nedeľa)
15.00 HÓKUSZ-PÓKUSZ bűvészelőadás
16.00 Dance club – DEVILS
17.00 EMINENT koncert

26. júla (štvrtok)
T-MOBIL DAY – PETER LIPA, CHARLIE koncert

Hlavný sponzor podujatí: VADAŠ, s.r.o.
A rendezvénysorozat fő támogatója a VADAS Kft. 
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RicsiPress 2 - Junglebook 
Štúrovo, Hlavná 31 

Könyvek-Knihy 
Játék-Hra�ky 

Ajándék-Dar�eky

B�vítettünk!!!

- 50 % árengedmények!!! 

Pôžičky pre všekých!

– bez ručiteľa                           
– aj pre dôchodcov                   
– rýchlo a bez formalít             
– prefinancovanie dlhov           

Čo požadujeme?

– občiansky preukaz                
– potvrdenie o výške príjmu

alebo dôchodkový výmer
– výpisy z bankového účtu       
– účet za telefón alebo

elektrinu alebo SIPO 

Pôžičky od 10.000 Sk do 600.000 Sk / Személy kölcsön 10.000Sk-tól 600.000 Sk-ig

Kölcsön mindenki számára 

– kezes nélkül  
– nyugdíjasok számára is

– gyorsan és formalitások nélkül 
– hitel átfüzetés  

Követelmények:

– személyigazolvány
– nyugdíj-vagy kereseti

kimutatás 
– bankszámla kivonat  

– telefon-vagy villanyszámla
vagy SIPO  

Váš finančný poradca: /

Az ön penzügyi tanácsadója:

Ing. Štefan Torňoši

Erika Hamranova

Sobieskeho 4, Štúrovo
Tel. č.: 036/75 10 410

Mobil: 0905 250 999, 0903 772 556
E-mail: istvan@mail.viapvt.sk

Ing. Štefan Torňoši

Tel: 0949 207 791

E-mail: tornosi@naex.sk
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Minden szerdán és pénteken 10.00-13.00, 14.00-17.00.
Vörösmarty u. 4 (csengő a hátsó bejáratnál)

Tel: 7510951, 0907/263350

Várja Önt az újonnan megnyílt AVON-centrum!
Ahol ajándék + ingyenes tanácsadás + nyereményjáték vár Önre! 

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

– parapety – vonkajšie, vnútorné

– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere

– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých

okien zdarma

Vchodové dvere od 9000.- Sk

– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!

– külső és belső ablakpárkányok

– szúnyoghálók, harmonikaajtók

– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

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

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

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

T W I S T E RT W I S T E R
A legszélesebb horgászfelszerelés kínálat

A TWISTER horgászboltban!

NE HAGYJA KI!
Rybárske, chovateľské, umelecko-kreatívne potreby

Horgász, kisállattenyésztési, kreatív-kézműves
kellékek boltja

Hlavná 50, Štúrovo – Fő u. 50, Párkány
Tel: 036/752 3143, 0911/880 858

• 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 víkendo-
vého domu. 0907/836 205.
• TELJES INGATLAN KÍNÁLATUNK 
www.bluechipreality.sk
• Fürdőkádzománc felújítás. 0905/983 602.
• Predám červenú, dvojrýchlostnú Babetu. Cena dohodou. 
Tel.: 0908/597 857.
• Predám novinový stánok – 6 m2. Cena dohodou. 0905/938
342.
• Kétsebességes Babeta motor eladó jó állapotban. 
Tel.: 0908/033 021.
• Predám unimobunku v Štúrove na rekreačné účely v areáli
MŠO (bývalá TJ Juhcelpap). Cena dohodou. Informácie:

0903/134 325, 0907/262 328.
• Eladó kert Garamkövesden a Garamnál. 0905-928095 (este).
• Priestory na podnikanie alebo na kancelárie v centre mesta.
0905/233 685, 0905/648 919.
• Vállalkozási vagy irodahelyiségek kiadók a városközpontban.
0905/233 685, 0905/648 919.
• Párkányban kétszobás bútorozott lakás kiadó. 
Tel.: 0907/486 071.
• Esztergomi székhelyű cég keres festő szakmunkásokat folya-
matos bejelentett munkára, azonnali kezdéssel. Bérezés meg-
egyezés szerint. Tel.: 0620/921-1901.
• Vennék garázst a Bartók utca környéki lakótelepeken. 
Tel.: 0905/928 095 (este)
• Eladó Bulgar 54-es traktor – üzemképes. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0905/246 301 – 10.00 és 20.00 óra között. 00420/728
526 991 – 16.00 és 22.00 óra között. 

PRIJMEME BRIGÁDNIČKY /môžu byť aj šikovné študentky/ 

na upratovanie izieb, dvora, žehlenie a pomocné práce v kuchyni. 

(júl, august) Info: Kormošová – 0905/513 732

Hlavná 7, ŠtúrovoHlavná 7, Štúrovo
vchod cez záhradkárske potrebyvchod cez záhradkárske potreby

Tel.: 0949/207791Tel.: 0949/207791

E-mail: tornosiE-mail: tornosi@@naex.sknaex.sk
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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.

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

• aj maďarský aj český príjem

• aj so záložným právom na
nehnuteľnosti bez skúmania príjmu

0905/44 99 16

Hľadáme spolupracovníkov

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

Hirdessen az Új Szó és aVasárnap
párkányi irodájában!

Szent Imre tér 33 (a könyvtár épületében)

Tel./Fax: 036 749 48 08, mobil: 0918 819 116

Hé: 8.00-16.30 Sze: 8.00-17.00 Pé: 8.00-15.00

Nálunk a SME-ben is hirdethet!

TTAAXXII

Q U I C K
NON STOP

00990088   775599   116666

Személyszállítás mikrobusszal is – 8 főig

Repterek akciós áron! – Letiská za akciové ceny!
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Hlavná 43
Fő utca 43

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

Hlavná ulica 47 (oproti autobusovej zastávky)
Fő utca 47 (az autóbuszmegállóval szemben)

Tel.: 0905/557 128

DISKONTNÉ CENY!

AKCIA!
Z príležitosti otvorenia novej predajne CLEAN

PLUS na Hlavnej ulici 47 (oproti Lagúne)

bude každý nákup nad 300,- Sk v mesiaci jún 2007

zaradený do zlosovania o nasledujúce ceny:

1. cena: DVD prehrávač

2. cena: darčekový kupón v hodnote 500,- Sk

3. cena: darčekový kupón v hodnote 300,- Sk 

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

Tel: 036 753 4180, 0949 416 496 0908 772 508

Ostatné ponuky na www.ksreality.sk

Z našej ponuky:

Tel: 036 / 759 71 25

Fax: 036 / 753 28 41

e-mail: tlackollar@stonline.sk

1 izb. byt družstevný, v pôvodnom stave v Štúrove / 850 000.- Sk
3 izb. byt pri stanici v Štúrove / 800 000.-Sk

Veľký 3 izb. byt, prerobený v Štúrove / cena dohodou

RD – Nána, z hliny / 1 izba, kuchyňa, komora, hosp. budovy, vo dvore studňa,
kúrenie na elektriku 600 000.- Sk

RD – Chľaba, z hliny / 1 izba, kuchyňa, vodovod vo dvore, pekný výhľad. 300 000.-
Sk

RD – Búč / 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, kúrenie lokálne 528 000.- Sk
RD – Nána / 3 izby, hala, kuch., jedáleň, kúp., kotolňa, všetky IS 1. 850 000.- Sk
RD – Kamenica nad Hronom / 4 izby, 2 kúp., kuchyňa, komora, kotolňa, dielňa,

pivnica, let. kuch., všetky IS 1.580 000.- Sk
RD – Kamenín / 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa, garáž, záhrada, kúrenie na plyn 850 000.-

Sk
RD – Kravany nad Dunajom / 3 izby, kúp., kuch., garáž, záhrada 550 000.- Sk

RD – Salka / 5 izieb, kuch. kúp., komora, dielňa, garáž, záhrada, kúrenie na elektriku
1.260 000.- Sk

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

RD – Chľaba / nedokončený, predsieň, kuchyňa, kotoľňa, obývacia izba, podkrovie
750 000.- Sk

Dvojgeneračný RD v Štúrove / 9 izieb, 2 kuch, 3 kúp., špajza, 2 garáže, dielňa,
pivnica, veterný mlyn, záhrada 4. 000 000.- Sk

RD – Štúrovo / 5 izieb, kuch., kúp., komora, garáž, záhrada 2.650 000.- Sk

Nájom – Štúrovo / garzonka, 1 izbový byt, 2 izb. zariadený byt, 3 izbový byt. 5000.-
Sk, 6500.-Sk, 12 000.-Sk

VÝPREDAJ ! – KIÁRUSÍTÁS !

Chladničky 

WHIRLPOOL 

Side by Side S20D

24.990.-

A trieda
6th sense – total no frost
Celkový objem: 540 l
Objem chladničky: 325 l
Objem mrazničky: 155 l
Výrobník ľadu: 6 kg

Rozmery: 1780 x 902 x 767
Farba: biela
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Firma Elektro Demar s.r.o. od 1.1.2007 zriadila dcérsku

spoločnosť Ferro-stavba s.r.o. so sídlom na Továrenskej 

ul. č. 1, ktorá poskytuje nasledovné služby :

Zámočnícke práce, klampiarske práce, vyhotovenie

oceľových dverí, brán, plotov a ohrád, zábradlí, posuvných

brán, prístreškov, schodíšť, garážových vrát, mreží, rámov,

železných rebríkov a pod.

Nájdete nás na vyššie uvedenej adrese (pri celulózke)

alebo nás volajte na telefónnom čísle 0907/739947,

036/7561942.

Az Elektro Demar vállalat 2007. január 1-től

leányvállalatot alapított Ferro-stavba néven a Továrenská

utca l. sz. Alatt, mely az alábbi szolgáltatásokat vállalja:

Lakatos és bádogos munkák, vasajtók, vaskapuk,

kerítések, korlátok, tolókapuk, födémek, vaslépcsők,

garázskapuk, rácsok, vaskeretek és vasból készült

szerkezetek legyártását.

A munkálatokat a fenti címünkön (a papírgyár mellett)

lehet megrendelni, érdeklődni pedig a 0907/739947 vagy a

036/7561942 telefonszámon lehet.

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

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191

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

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

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

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

F & T Kft. 
Hús és hentesáru – Comenius utca

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

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

szombat: 7.00 – 12.00

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

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

výrobkov pre veľkoodberateľov 
– reštaurácie
– obchody
– bufety

Ponúkame mäso a široký sortiment mäsových
výrobkov.

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

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

Figyelem! Megnyitottuk hús- és hentesáru
nagyraktárunkat viszonteladók: 

– éttermek
– büfék
– üzletek részére. 

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

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

· Interná pamäť: 64 MB

· Externá pamäť: MemoryStick

MicroM2

· MP3

· FM rádio

· Bluetooth

· Fotoaparát: 2 MP+autofocus

Sony Ericsson K550i

8.500.- Sk

Aj na splátky napr.:
Akontácia (zaplatené v hotovosti): 850.- Sk

10 mesiacov po 850.- Sk


