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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

Poľské 
okná

neopra-
vujeme!

NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
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Válaszol: Ján Oravec, polgármester
– Az utóbbi időben sok kritika érte a Déli régió gyengélkedé-

sét és azt, hogy Ön nem vesz részt elég tevékenyen a régió mun-
kájában. Nemrégiben mégis újra megválasztották a Déli régió él-
ére, ami által egyben az Ister-Granum Eurorégió alelnöki poszt-
ja is Önre szállt. Miért mondott le két éve és most milyen elha-
tározással, tervekkel lát hozzá ismét az elnöki/alelnöki teendőknek?

– A regionális társulás elnöki tisztségéről való lemondásom oka
az volt, hogy volt egy olyan érzésem, mintha valakik „kívülről“
szerették volna irányítani a társulást. Továbbá voltak olyan kez-
deményezések, amelyekkel nem értettem egyet és én nem akar-
tam ezekhez asszisztálni. A helyhatósági választások után meg-
kerestek a kollégák és felkértek, hogy ismét vállaljam el ezt a tiszt-
séget. Megbeszéléseink nyomán olyan egyezség született, hogy se-
gítségemre lesznek és igyekezni fogunk jobban együttműködni,
éspedig nem azért, hogy valaki politikai tőkét kovácsoljon belő-
le, hanem a régió érdekében. Vagyis kevesebbet beszélni és meg-
próbálni kézzelfogható és hasznos kezdeményezéseket megva-
lósítani.

– Hogyan látja a párkányi képviselőtestülettel való viszonyát
jelenleg?

– A képviselőtestülettel való együttműködés és általában a vele
való kapcsolat jelenleg – nézetem szerint – a kívánatos szinten van.

– Az ipari park ügyében van-e elmozdulás? Úgy hírlik, a vas-
útállomás térségében volna megfelelő telek, de mivel a város pe-
reskedik a tulajdonossal, nem nagyon várható e téren megegye-
zés. S vajon a papírgyár befogadóvá válhat-e a közeljövőben?

– Az ipari park (ipari övezet) továbbra is aktuális téma. A po-
tencionális befektetők elhelyezése továbbra is nyitott kérdés, ugyan-
is néhány érdeklődő közvetlenül a Smurfit Kappa cég területé-
re jelentkezett be, mások pedig a várost keresték meg, esetleg mind-
kettőnket. Bizakodásra ad okot, hogy információim szerint a cég
itteni vezetése hajlandóságot mutat az irányban, hogy eladjon vagy
bérbe adjon bizonyos területeket a gyár térségében, és így lehe-
tővé tegye az érdeklődők megjelenését városunkban. Kérdéses,
hogy milyen álláspontra helyezkedik ebben a kérdésben a cég csúcs-
vezetése. A város, mint olyan folyamatosan tárgyal azokkal a te-
lektulajdonosokkal, akik számításba jöhetnek, azonban jelenleg
nagyban eltérnek elképzeléseink a telekárak kérdésében. Abban
az esetben, ha a Smurfit Kappa cég jóváhagyná az esetleges el-
adásokat vagy bérleményeket, ez a probléma talán teljes mértékben
megoldódna és nem volna szükség további telkek vásárlására.

– A Duna-parti sétány ügye igencsak elhúzódott, pedig már két-
szer is be lett harangozva a terv megvalósítása, de ebben az év-
ben se látszik mozdulni semmi. Hol tart az ügy és mikor válik
kézzelfogható realitássá?

– Az árvízvédelmi fal kérdésében komoly fordulat állt be, mi-
vel a pozsonyi Állami Vízgazdálkodási Vállalat – a város bizonyos

segítségével – már rendelkezik azzal a pénzzel a strukturális ala-
pokból, ill. a környezetvédelmi tárca költségvetéséből, amelyre
a jóváhagyott terv megvalósításához szüksége van. Aláírásra ke-
rült a szerződés a megvalósítást intéző szervezettel is, amely sze-
rint a munkálatoknak 2007 őszén kellene megkezdődniük és az
építkezés befejezése 2008 augusztusában várható. Jelenleg a ki-
vitelező kiválasztásának közbeszerzését készítik elő. Ami a mi kez-
deményezéseinket illeti a sétálóövezet második szakaszát illető-
en, egyelőre úgy néz ki a dolog, hogy megvárjuk az árvízvédel-
mi gát megépítésére kiírt közbeszerzés lebonyolítását, és azután
megpróbálunk a kivitelezővel megegyezni, hogy a fő építkezés mel-
lett valósítsa meg a mi elképzeléseinket is, amelyeket mi fogunk
finanszírozni.

– Van-e előrehaladás a víztisztító és a Nánai út rekonstrukci-
ója ügyében? 

– A víztisztító állomás építésének megkezdése szerepel a nyit-
rai székhelyű Nyugat-szlovákiai Vízgazdálkodási Vállalat jövő évi
terveiben, és egyelőre nincs birtokomban olyan információ, amely
ezt a tervezetet megkérdőjelezné. A Nánai úton néhány héttel ez-
előtt karbantartási munkálatok zajlottak, de a mi igyekezetünk
arra irányul, hogy valósuljon meg az útszakasz teljes felújítása. Fo-
lyamatban vannak az eredeti terv aktualizálásáról szóló tárgya-
lások és igyekszünk elérni azt, hogy a felújítás kerüljön be a po-
zsonyi székhelyű Útkarbantartó Vállalat jövő évi tervébe. Ez eset-
ben természetesen a városnak is be kell majd szállnia az út men-
ti objektumok kivitelezésének finanszírozásába.

– Ön egy ideje gyakran jár Brüsszelbe, ahol a Régiók Bizott-
ságának tagjaként tevékenykedik. Mi a feladata ennek a bizott-
ságnak és milyen hozadéka van vagy lehet ennek a város, ill. a
régió számára? (folyt. a 2. oldalon)

Az önkormányzat aktuális feladatairól

Ján Oravec polgármester a Régiók Bizottságában
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– Egyike vagyok a szlovák küldöttség kilenc állandó tagjának,
akik a brüsszeli Régiók Bizottságában tevékenykednek. A Régi-
ók Bizottsága az Európai Parlament tanácsadó testülete, de szo-
rosan együttműködik az Európai Bizottsággal is. Alapszabálya ér-
telmében az Európai Parlament bizonyos kérdésekben köteles ki-
kérni a bizottság álláspontját, más esetekben a bizottság saját kez-
deményezésből is állást foglal. A bizottság feladata az önkor-
mányzatiság védelmezése és az önkormányzatok helyének és fel-
adatainak keresése az összeurópai problémák megoldása közepette.
Tekintettel arra, hogy a mi küldöttségünk számszerűen kicsinek
mondható, a tagok rendszerint két bizottságban is tevékenykednek.
Jómagam az alkotmányügyi és európai közigazgatási bizottság-
ban tevékenykedek, s nemrégiben ennek második alelnökévé ne-
veztek ki. Ezen túl még a kulturális és művelődési bizottságban

is tevékenykedek. Ezzel összefüggésben szeretném megjegyezni,
hogy brüsszeli utazásaim nem a város terhére történnek, ugyan-
is az ezekkel kapcsolatos összes kiadást a bizottság téríti. Ami a
dolog hozadékét illeti, ez egy lehetőség a város és a régió jó hí-
rének terjesztésére más országok delegátusainak körében, akik-
kel ott kapcsolatba kerülök. Továbbá itt „első kézből“ való in-
formációkhoz juthatok a készülő uniós törvényalkotási és más kér-
désekben, továbbá lehetőség nyílik új ismeretek és tapasztalatok
szerzésére a kollégákkal való beszélgetések során. Ez tulajdon-
képpen a város, illetve az én önkormányzati munkám megbecsülése
is, mivel ebbe a tisztségbe a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása
delegált, illetve az illetékes állami szervek hagyták jóvá kikülde-
tésemet.

Himmler György

Odpovedá: Ján Oravec, primátor mesta
– V poslednom čase bola často kritizovaná chabá činnosť Juž-

ného regiónu, a to, že Vy sa nezúčastňujete tejto činnosti s do-
statočným nasadením. Nedávno Vás predsa znovu zvolili do
čela Južného regiónu, a tým ste sa stali aj podpredsedom Eu-
roregiónu Ister-Granum. Prečo ste sa zriekli tejto funkcie pred
dvoma rokmi, a akými predsavzatiami a plánmi sa púšťate zno-
vu do tejto práce?

– Príčinou mojej abdikácie z funkcie predsedu regionálneho
združenia bolo to, že som mal dojem, že je tu snaha „zvonka“
ovplyvňovať a riadiť združenie. Naviac boli určité aktivity, s kto-
rými som nesúhlasil a pri ktorých som nechcel asistovať. Po ko-
munálnych voľbách ma kolegovia vyhľadali a požiadali, aby som
túto funkciu opätovne prijal. Po rozhovoroch s nimi sme dospeli
k dohode, podľa ktorej mi budú nápomocní a budeme sa sna-
žiť lepšie spolupracovať, a to nie preto, aby si niekto robil po-
litický imidž, ale pre prospech regiónu. Teda menej rozprávať a
pokúsiť sa o hmatateľné a prospešné aktivity.

– Ako vidíte vaše vzťahy s mestským zastupiteľstvom v sú-
časnosti? 

– Spolupráca a vôbec celkový vzťah so zastupiteľstvom je v sú-
časnosti – podľa môjho názoru – na želateľnej úrovni.

– Je nejaký posun vo veci priemyselného parku v súčasnos-
ti? Hovorí sa, že v priestoroch okolo železničnej stanice by bol
vhodný pozemok, ale nakoľko mesto sa súdí s vlastníkom, nie
je očakávateľná dohoda. Ďalšou možnosťou by mohla byť ce-
lulózka, no je otázne, či sa mieni stať prijímateľom takýchto
aktivít? 

– Priemyselný park (priemyselná zóna) je stále aktuálnou té-
mou. Umiestnenie potencionálnych investorov zostáva otvore-
nou otázkou, nakoľko niekoľko záujemcov sa ohlásilo priamo
v areály Smurfit Kappa, niektorí u nás prípadne u nás oboch. Je
potešiteľná skutočnosť, že podľa mojich informácií tunajšie ve-
denie podniku prejavuje ochotu prenajať či predať určité pozemky
v areály fabriky, a tak umožniť etablovať sa záujemcom v na-
šom meste. Je otázne, aké stanovisko k týmto zámerom zaujme
ústredie firmy. Mesto ako také permanentne rokuje s majiteľmi
pozemkov, ktoré prichádzajú do úvahy, no zatiaľ sú problémom
pri uzatváraní zmlúv veľmi odchýlne predstavy o cene pozem-
kov. V prípade, že ústredie Smurfit Kappa odsúhlasí uvažované
predaje, resp. prenájmy, tento problém sa možno úplne vyrieši
a nebude potrebné kupovať ďalšie pozemky.

– Záležitosť vybudovania aleja na dunajskom nábreží je už
dlhší čas témou, no realizácia plánu sa už dvakrát odročila, a
zdá sa, že ani v tomto roku sa vec nehýbe. V akom štádiu sa
nachádza táto záležitosť, a kedy sa stane hmatateľnou realitou?

– Otázka povodňového múru nabrala rázny obrat, nakoľko Štát-
nemu vodohospodárskemu podniku š.p. Bratislava boli – aj s ur-
čitou pomocou mesta – k už schválenému projektu pridelené aj
peniaze, zo štrukturálnych fondov, ako aj z rozpočtu Minister-

stva životného prostredia. Je už podpísaná aj zmluva s imple-
mentačnou jednotkou, podľa ktorej by sa práce mali začať na
jeseň 2007 a záväzný termín ukončenia stavby je august 2008.
V súčasnosti sa pripravuje verejná súťaž na dodávateľa stavby.
Čo sa týka našich aktivít na nábreží – pešia zóna II – zatiaľ to
vyzerá tak, že si počkáme na výsledky verejnej súťaže na dodá-
vateľa stavby povodňového múra, a potom sa pokúsime s ním
dohodnúť, aby popri hlavnej stavbe realizoval aj naše zámery,
ktoré budeme financovať my.

– Je nejaké napredovanie vo veci čistiarne odpadových vôd
a ďalšej rekonštrukcie Nánanskej cesty?

– Zahájenie výstavby čistiarne odpadových vôd je v budúco-
ročnom pláne Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nit-
ra, a zatiaľ nemám také informácie, ktoré by tento zámer spo-
chybňovali. Nánanská cesta prešla pred pár týždňami bežnou
opravou, ale naša snaha o úplnú rekonštrukciu naďalej trvá. Pre-
biehajú rokovania o aktualizácii pôvodného projektu, pokúsi-
me sa dostať rekonštrukciu do budúcoročného plánu Slovenskej
správy ciest š.p. Bratislava. Tu sa potom bude musieť samozrejme
aj mesto podieľať na rekonštrukcii objektov mimo cestného te-
lesa.

– Určitý čas často chodíte do Bruselu, kde pracujete ako člen
slovenskej delegácie vo Výbore regiónov. Čo je úlohou tohto
výboru, a aké výhody má, resp. môže mať toto členstvo pre naše
mesto, resp. pre náš región?

– Som jedným z deviatich stálych členov slovenskej delegácie
vo Výbore regiónov v Bruseli. Výbor regiónov je poradným or-
gánom Európskeho parlamentu a úzko spolupracuje aj s Eu-
rópskou komisiou. Podľa štatútu je Európsky parlament povinný
v určitých otázkach si vyžiadať stanovisko výboru, v niektorých
prípadoch zaujíma stanoviská výbor aj z vlastnej iniciatívy. Úlo-
hou výboru je ochraňovať samosprávnosť a hľadať miesto a úlo-
hu samospráv pri riešení celoeurópskych problémov. Vzhľadom
k tomu, že naša delegácia je počtom malá, členovia pracujú väč-
šinou v dvoch komisiách. Ja som členom Komisie pre ústavné
záležitosti a európsku správu vecí verejných, kde som bol nedávno
ustanovený za druhého podpredsedu komisie, a pracujem aj v
komisii pre kultúru a vzdelávanie. Tu by som chcel podotknúť,
že moje cesty do Bruselu nie sú na ťarchu rozpočtu mesta, na-
koľko všetky náklady s nimi súvisiace hradí výbor. Čo sa týka
prínosu, je to možnosť propagovať a šíriť dobré meno mesta a
regiónu medzi delegátmi iných štátov, s ktorými tam prichádzam
do kontaktu, a možnosť dostať sa k informáciám „z prvej ruky“
ohľadne pripravovaných legislatívnych a iných zmien v EÚ, mož-
nosť získavať nové poznatky a skúsenosti pri rozhovoroch s ko-
legami. Je to svojim spôsobom aj ocenenie mesta a mojej prá-
ce v samospráve a pre samosprávu, nakoľko som bol delegova-
ný Združením miest a obcí Slovenska a schválený príslušnými
štátnymi orgánmi.

Juraj Himmler

O aktuálnych úlohách samosprávy
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A Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának tagszerveze-
tei az MKP meghívására 2007. szeptember 1-én Párkányban ta-
lálkoztak. Kölcsönösen tájékoztatták egymást az országaikban élő
magyar közösségek helyzetéről, valamint véleményt cseréltek a ma-
gyar-magyar kapcsolatokat érintő kérdésekről. A tanácskozáson
az alábbi témákban alakult ki egyetértés a résztvevők között: 

1. A tanácskozás résztvevői megerősítik a szabadkai, a bécsi és
a marosvásárhelyi tanácskozáson elfogadott eddigi határozataikat. 

2. A résztvevők üdvözlik Szlovákia, Szlovénia és Magyarország
mielőbbi belépését a schengeni övezetbe. Közösen kérik a Magyar
Köztársaság kormányát, hogy azon magyar közösségek tagjai szá-
mára, amelyek egyelőre nem válnak a rendszer részévé, külön meg-
oldásokat foganatosítson Magyarországgal és az egymással való
kapcsolattartás megkönnyítése érdekében. 

Ebbe beletartozik: 
- a letelepedés nélküli magyar állampolgárság megszerzése,
– a nemzeti vízum megszerzésének jelentős mértékű egysze-

rűsítése, 
- az EU jogi normáiból kiinduló kishatárforgalom életbelépte-

tése Kárpátalja esetében, 
- az EU tagállamok ide vonatkozó pozitív gyakorlatainak fel-

használása. 
3. A résztvevők üdvözlik, hogy a Magyar Köztársaság Ország-

gyűlésében nemzetstratégiai dokumentum készül. A résztvevők kí-
vánatosnak tartják, hogy a magyarság nyugati diaszpórája szerves
részévé váljon a nemzetstratégiának. A Fórum tagjai felkérik a ma-
gyarországi parlamenti pártokat, hogy e témában egyetértés szü-
lessen a végrehajtandó feladatokról. 

4. A résztvevők egyeztették nézeteiket a Magyar Köztársaság kor-
mánya által a határon túli magyarok számára biztosított támoga-
tási rendszerrel kapcsolatban. A rendszer működtetését illetően el-
várják: 

a) a Státustörvény maradéktalan végrehajtását, a rendszer mű-
ködéséhez szükséges feltételek biztosítását, különös tekintettel a
kárpát-medencei információs irodahálózat zökkenőmentes mű-
ködtetésére; 

b) a pedagógusok szakkönyv-támogatásának a folytatását, a ha-
táron túli magyar iskolák oktatás-nevelési támogatásának meg-
őrzését, valamint kibővítését az iskolás kor előtti korosztály szá-
mára és a pályázatok meghirdetésének és kifizetésének a tanév-
hez történő igazítását; 

c, a súlyos és szülőföldjükön nem ellátható határon túli magyar
betegek gyógykezelésének a biztosítását a ma meglévő rendszer
keretében; 

d, hogy Magyarország kormánya és a határon túli magyar szer-
vezetek vezetői közösen döntsenek a költségvetésben szereplő a
határon túli magyarokat érintő nemzeti jelentőségű programok-
ra és intézményekre elkülönített teljes összeg felhasználásáról. 

5. A találkozó résztvevői elfogadhatatlannak tartják, hogy: 
a) Romániában magyar politikusokat érdekképviseleti felada-

taik teljesítése közben etnikai hovatartozásuk miatt koholt vádak
alapján meghurcolnak; 

b) Szerbiában magyar kisebbségek tagjait etnikai hovatartozá-
suk miatt fenyegessék és bántalmazzák, valamint hogy az Euró-
pához felzárkózni kívánó demokratikus kisebbségi intézmények
kiépítését és támogatását teljes mértékben mellőzik; 

c) Szlovákiában a kormány nem biztosítja a Sellye János Egye-
tem működésének elégséges feltételeit, hogy veszélybe került a Szlo-
vák Rádió magyar adásának a léte, illetve az SZK kormánya el-
utasítja a Európa Tanácsnak a Kisebbségi Jogok Keretegyezményre
és a Nyelvi Chartára vonatkozó ajánlásainak a végrehajtását; 

d) Ukrajnában kisebbségellenes intézkedések történtek az ok-
tatáspolitika területén. A Fórum résztvevői szorgalmazzák a ma-
gyar nyelvű érettségizés lehetőségének megőrzését, illetve a ma-
gyar iskolák magyar nyelvű tankönyvekkel történő ellátásának fo-
lyamatos biztosítását; 

e) Szlovénia kormánya az ország régióinak kialakítása során, fi-
gyelmen kívül hagyja a nemzetiségi arányokat. 

A résztvevők tiltakoznak eme megnyilvánulások ellen, kifejezik
szolidaritásukat egymás irányában és kijelentik, hogy minden le-
hetséges demokratikus fórumon közösen fognak fellépni az ilyen
jelenségekkel szemben. 

6. A résztvevők kijelentik, hogy ott, ahol számottevő nemzeti
kisebbség él, az állami hivatalok és intézmények tisztségeinek be-
töltése során az adott térség nemzetiségi összetételéből kell kiin-
dulni. Ellenkező esetben súlyosan sérülhetnek az adott kisebbség
jogai. 

7. A résztvevők hangsúlyozni kívánják, hogy a nemzeti kisebb-
ségek fennmaradása szempontjából elengedhetetlenül fontos a ki-
sebbségi önkormányzati rendszerek (autonómiák) minél teljesebb
megvalósulása. Az EU és ET számos országában bevált gyakorlat
bizonyítja ennek az igazát. A résztvevők elvárják azon közép-eu-
rópai országok kormányaitól, ahol magyar nemzeti közösségek lé-
teznek, valamint a nemzetközi szervezetektől és a Magyar Köz-
társaság alkotmányos intézményeitől is az ilyen jellegű kezdemé-
nyezések támogatását. 

8. A résztvevők fontosnak tartják, hogy az idei őszi romániai Eu-
rópa Parlamenti választásokon biztosítva legyen a romániai ma-
gyar közösség képviselete. Ezért támogatják a megállapodást a ro-
mániai magyar szervezetek között a fenti cél elérése érdekében. 

9. A tanácskozás résztvevői fontosnak tartják a Határon Túli Ma-
gyar Szervezetek Fórumának rendszeres működtetését. A követ-
kező tanácskozást a Horvátországi Magyar Demokratikus Közösség
2008. első félévében Horvátországban Eszéken rendezi. 

A Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának következő ülé-
séig a titkársági feladatokat az MKP látja el. 

Párkány, 2007. szeptember 1. 

Szeptember 1-én a párkányi Thermal szállóban tanácskoztak
a határon túli magyar szervezetek képviselői. Az ún. „kis MÁ-
ÉRT" két éve alakult, azzal a céllal, hogy a határon túli magyar
szervezetek a kisebbségben élő magyarokat érintő és egyéb kér-
désekben rendszeresen egyeztessék álláspontjukat. A negyedik ilyen
összejövetelnek idén az MKP volt a házigazdája. A sajtótájékoztató
után többen is – köztük Csáky Pál, az MKP elnöke, Pásztor Ist-
ván, a VMSZ elnöke és Markó Béla, az RMDSZ elnöke – úgy
nyilatkoztak, hogy az idei tanácskozás tartalmas és eredményes
volt. „Az egyes államokban élő magyarok különböző kihívásokkal
szembesülnek. A fórum képviselői kellő érzékenységgel tudnak
viszonyulni egymás problémáihoz. Ezért ezt a fórumot életben

kell tartani” – mondta Pásztor István. 
A sajtótájékoztatón a szlovák újságírók elsősorban az augusz-

tus végén alakult Magyar Gárdával és a Beneš-dekrétumokkal kap-
csolatban tettek fel kérdéseket. Csáky Pál válaszában közölte: nem
volt rá ok, így a Magyar Gárda témája nem merült fel a tanács-
kozáson. A Beneš-dekrétumok vonatkozásában az MKP szep-
tember végéig tisztázza álláspontját. 

Idén feltehetően Pozsonyban lesz az európai néppártok magyar
képviselőinek találkozója. Az a cél, hogy a hatékony és egységes
politizálás érdekében összehangolják a magyar európai képviselők
tevékenységét.

Oravetz Ferenc

Zárónyilatkozat a Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának 
párkányi tanácskozásáról

Határon Túli Magyar Szervezetek Fóruma
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Térségünk fejlesztése is szóba került a Kóka-Csáky találkozón
Térségünket érintő dolgokról is szó esett Csáky Pálnak, az MKP

elnökének és Farkas Ivánnak, a párt parlamenti képviselőjének leg-
utóbbi budapesti látogatásán. A Kóka János, gazdasági és közleke-
désügyi miniszterrel folytatott megbeszélésen Csáky jelezte, szeret-
né, ha az Ipoly-hidak felújítása gyorsabb ütemben haladna, és szó volt
a Párkány-Esztergom között közlekedő teherkompról is. Farkas Iván
ezzel kapcsolatosan tudatta, hogy a két nógrádi Ipoly-hídról a két
szomszédos országnak már június végén alá kellett volna írni a kor-
mányközi szerződést, ez az időpont azonban eltolódott, jelenleg a
szerződés szövegének egyeztetése folyik. „Ha októberben szignálásra
kerül a dokumentum, tavasszal megkezdődhet a kivitelezés. A tár-
gyalás során jeleztük, hogy más régió, így például az Alsó-Ipoly men-
te hídjai is fontosak és szeretnénk, ha gyorsabban haladna az átke-
lők felújítása” – magyarázta a politikus, aki a tanácskozás során a Pár-
kán és Esztergom között közlekedő teherkomp lehetőségét is felvetette.
Térségünkben már nem számít meglepetésnek az ötlet, a miniszté-
rium szakemberei és maga Kóka János azonban meglepődtek a gon-
dolat hallatán, amelyet egyébként megfontolandónak neveztek. A
teherkomp üzembe helyezése tehermentesíthetné a 10-es utat, amely
az Esztergomban és annak közelségében található gyárak miatt je-
lenleg óriási kamionforgalomnak van kitéve. Farkas Iván szavai sze-
rint a párkányi vasúti vonal is bekapcsolható lenne e terv megvaló-

sításába. A találkán egy új, nagy teherbírású Duna-hídról is szó volt,
ennek felépítésében azonban csak a későbbiekben gondolkodik a mi-
nisztérium. „A híd része lehetne az európai észak-déli korridornak,
de a nyomvonal felvázolását követően kiderült, hogy a magyar fél
az eredeti útvonalat, tehát az Ipolyság – Parassapuszta érintésével való
megvalósítást helyezi előtérbe” – magyarázta a képviselő. 

Csáky Pál megbeszélést folytatott Bajnai Gordon önkormányza-
ti és területfejlesztési miniszterrel is, aki folyamatos együttműködést
ígért a szlovák-magyar határ menti régiót érintő, várhatóan au-
gusztustól megnyíló pályázati lehetőségeket illetően. Törzsök Eri-
ka, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Főosztályának veze-
tője a kormány fejlesztéspolitikai elképzeléseiről adott tájékoztatást,
és néhány konkrét támogatás, mint a magyar pedagógusház kérdé-
se is szóba került. Csáky Pál szavai szerint a tárgyalások egyik oka
az, hogy az MKP a szlovák-magyar határ menti régióban a fejlesz-
tések motorja kíván lenni. „Ahhoz, hogy az Európai Unió ez évben
kezdődő költségvetési időszakában a kínálkozó lehetőségekkel élni
tudjunk, a maihoz hasonló hangvételű, folyamatos egyeztetésre van
szükség a fejlesztéseket koordináló és megvalósító intézményekkel,
szervekkel, a szlovákiai és a magyarországi oldalon egyaránt”- fo-
galmazott a párt elnöke.

Szép Éva

Egyfajta összegző konferenciát rendezett az Ister-Granum Eu-
rorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. június elején a Szent Adalbert
Központban. Az új észak–déli transzkontinentális közúti folyosóról
éppen hat éve, 2001 júniusában hangzottak el először előadások
Esztergomban. Az akkor még távolinak, ha nem lehetetlennek tűnő
ötlet mára a hosszú távú magyar hálózatfejlesztési stratégia része.
A konferencia vendégeit Knapp János Pál és Szép Rudolf alpol-
gármesterek mellett az ötlet egyik gazdája, Dobosi Tivadar kö-
szöntötte. Mint elmondta, a Zsolna–Budapest gyorsforgalmi út
gondolata 1999. szeptember 16-án született meg, amikor a Má-
ria Valéria híd újjáépítéséről szóló egyezményt Mikuláš Dzurin-
da és Orbán Viktor miniszterelnökök aláírták. Az ügy a 2001. jú-
niusi esztergomi konferencián kapott először nyilvánosságot, és
sok támogató segítségével került be az ősszel elfogadásra kerülő
országos területrendezési tervbe a Százhalombattát Zsámbékon
keresztül Esztergommal összekötő gyorsforgalmi út nyomvona-
la. Ezt a tényt erősítette meg előadásában Lányi Péter a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Főosztály
Út- és Hídosztály vezetője, aki a közép- és hosszú távú fejleszté-
si tervekről számolt be, közte a 2007 és 2013 között megvalósuló
gyorsforgalmiút-hálózatfejlesztésekről. Az új folyosó ezek között
még nem szerepel, véleménye szerint az előkészítésére is legha-
marabb a 2014–2020 közötti időszakban kerülhet sor. Szlovák kol-
légája, a Közlekedési, Postaügyi és Távközlési Minisztérium há-
lózatfejlesztésért felelős főosztályvezetője, Peter Barek nem tudott
jelen lenni a konferencián, így a szlovák tervezési elvekben az utób-
bi időben bekövetkezett változásokról az MKP pártigazgatója, Far-
kas Iván számolt be. E változásnak köszönhetően ma már Szlo-
vákiában is számolnak egy alternatív tengellyel, a Pár-
kány–Zselíz–Léva vonalon. Egyben felhívta a hallgatóság figyel-
mét arra a kihasználatlan logisztikai potenciálra, amely Párkány
térségében várja a nemzetközi kapcsolatok kiépülését.

Pozsonyi Iván elnök-vezérigazgató (PONT-Terv Kft.) a tavalyelőtt
meghirdetett tervpályázat győzteseként az új esztergom–párkányi
Duna-híd terveit mutatta be.

Knapp János Pál alpolgármester köszöntőjében jelezte, hogy a
város több konferenciát a témában nem kíván rendezni, hiszen

az első célt sikerült hat év alatt elérni. Most már a közös cselek-
vés ideje jött el: lobbizni, tervezni, dolgozni kell az elfogadott nyom-
vonal mielőbbi megvalósulásáért. Mint Szép Rudolf összegezte kö-
szöntő szavaiban: a két határváros szívét összekötő érzelem híd-
ja után meg kell építeni a ráció hídját is.

Újabb nyolc nagyprojekt ötletét támogatta 
az eurorégió parlamentje

Idei második közgyűlését tartotta az Ister-Granum Eurorégió
polgármesteri parlamentje az esztergomi Szent Adalbert Köz-
pontban. Az ülés legfontosabb témája az EGTC-rendelet megis-
merése és az elmúlt három hónapban felmerült újabb projektöt-
letek befogadásáról szóló döntés meghozatala volt. Az ülést Meg-
gyes Tamás, illetve Ján Oravec távollétében Szép Rudolf, Párkány
város alpolgármestere vezette. Az Európai Bizottság által elfogadott
ún. EGTC-rendelet értelmében 2007. augusztus 1-jétől az euro-
régiók jogi személyiséget kaphatnak. Mint elhangzott, a vonat-
kozó magyar jogszabály, törvényjavaslat formájában már az Or-
szággyűlés előtt van, vagyis Magyarországon hamarosan lehet
EGTC-együttműködést létrehozni. Az Ister-Granum Eurorégió-
nak kifejezett célja, hogy – működése megkönnyítése érdekében
– létrehozzon egy Európai Területi Együttműködési Csoportosulást,
amely saját intézményeket működtethet a határon átnyúló jelleggel.

Az ülés másik fontos témája az előző közgyűlés óta a települé-
sek, kistérségek részéről felmerült újabb projektjavaslatok meg-
vitatása volt. A közgyűlésen résztvevő 59 polgármester végül is
nyolc projekt kidolgozására adott megbízást a régiófejlesztési
ügynökségnek. Ilyenek voltak a Duna menti kerékpárút megépítése,
a regionális civil szolgáltató hálózat fejlesztése, a középkori témaút
vagy a gyümölcsút létrehozása. Szóba kerültek az új EU-s költ-
ségvetési ciklusban megvalósítandó projektekhez kapcsolódó
önrészek is. Hosszú vitát követően a polgármesterek azt a javas-
latot fogadták el, hogy a projekt által közvetlenül érintett tele-
pülések, a projekt által érintett lakosságszám arányában vállalnak
nagyobb részt az önerőből, amelyet a régió többi települése egé-
szít ki.

-v-

V/C: Egy új közép-európai fejlesztési tengely
Konferencia az észak–déli folyosóról
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Na stretnutí Kóka–Csáky sa hovorilo aj o rozvoji nášho regiónu
Na nedávnom stretnutí predsedu SMK, Pála Csákyho a poslan-

ca Ivána Farkasa – počas ich budapeštianskej návštevy – sa hovorilo
aj o veciach týkajúcich sa nášho regiónu. Na rokovaní s Jánosom
Kókom, ministrom hospodárstva a dopravy Pál Csáky naznačil, že
bolo by žiadúce, keby obnova ipeľských mostov napredovala rý-
chlejším tempom, a hovorilo sa aj o nákladnej kompe premáva-
júcej medzi Štúrovom a Ostrihomom. Iván Farkas v súvislosti s tým
oznámil, že medzivládnu dohodu o dvoch novohradských ipeľských
mostoch by susedné štáty mali podpísať už koncom júna, no ten-
to termín sa oddialil, momentálne sa pracuje na texte zmluvy. „Ak
v októbri dôjde k podpísaniu dokumentu, na jar sa môže začať rea-
lizácia. Počas rokovania sme zdôrazňovali, že aj mosty iných re-
giónov – napr. v oblasti Dolného Poiplia – sú dôležité a chceli by
sme, keby obnova prechodov prebiehala rýchlejšie“ – vysvetľoval
politik, ktorý počas porady naznačil aj možnosť vybudovania ná-
kladnej kompy medzi Štúrovom a Ostrihomom. V našom regióne
táto myšlienka už nie je prekvapujúca, avšak odborníci minister-
stva a sám János Kóka boli nápadom prekvapení, no považujú ju
za vhodnú zváženia. Prevádzkovanie nákladnej kompy by odbre-
menilo cestu č. 10, ktorá kvôli závodom v Ostrihome a okolí je
mimoriadne preťažená premávkou kamiónov. Podľa slov Ivána Far-
kasa do uskutočnenia plánu by mohla byť zapojená aj štúrovská

železničná trasa. Na stretnutí sa hovorilo aj o novom veľkokapa-
citnom dunajskom moste, avšak o výstavbe tohto mostu ministerstvo
bude uvažovať až neskoršie. „Most by mohol byť súčasťou seve-
ro-južného koridoru, ale po načrtnutí trasy vyšlo najavo, že ma-
ďarská strana uprednostňuje pôvodnú trasu, ktorá by sa dotýka-
la prechodu Šahy – Parassapuszta“ – vysvetlil poslanec.

Pál Csáky rokoval aj s Gordonom Bajnaim, ministrom pre sa-
mosprávnosť a územný rozvoj, ktorý prisľúbil sústavnú spoluprá-
cu v súvislosti s využitím zdrojov EÚ pre rozvoj slovensko-ma-
ďarského pohraničia, ktoré budú prístupné od začiatku augusta. Eri-
ka Törzsök, vedúca hlavného odboru Národnej politiky Úradu mi-
nistra vlády informovala o predstavách vlády v oblasti rozvojovej
politiky, a hovorilo sa aj o niekoľkých konkrétnych predstavách,
ako napr. o podpore domu maďarských pedagógov. Podľa slov Pála
Csákyho jedným z dôvodov rokovaní je to, že v regióne slovens-
ko-maďarského pohraničia SMK mieni byť motorom rozvoja. „Aby
sme v tomto roku sa začínajúcom rozpočtovom období EÚ vede-
li využiť ponúkajúce sa možnosti, je potrebné priebežné rokova-
nie s inštitúciami, ktoré koordinujú a realizujú rozvojové progra-
my, tak na slovenskej ako i na maďarskej strane“ – hovoril pred-
seda SMK.

Szép Éva (preklad: gé)

Rozvojová agentúra Euroregión Ister-Granum usporiada-
la začiatkom júna v Centre Sv. Vojtecha v Ostrihome konfe-
renciu o severo-južnom transkontinentálnom koridore. Prá-
ve pred šiestimi rokmi, v júni 2001 odzneli prvé prednášky
na túto tému v Ostrihome. Vtedy ešte vzdialené, ba nemož-
né plány sa na dnes stali súčasťou dlhodobej stratégie rozvo-
ja maďarskej dopravnej siete. Účastníkov konferencie pozd-
ravili zástupcovia primátorov, Pál János Knapp a Rudolf Szép,
a jeden z pôvodcov myšlienky, Tivadar Dobosi. Ako povedal,
myšlienka diaľnice Žilina – Budapešť vznikla 16. septembra
1999, keď predsedovia vlád Mikuláš Dzurinda a Viktor Or-
bán podpísali dohodu o obnovení mosta Márie Valérie. Na
verejnosť sa dostala na ostrihomskej konferencii v júni 2001,
a podporou mnohých fór sa dostala do celoštátneho plánu
územného rozvoja diaľnica spájajúca Százhalombattu s Ost-
rihomom cez Zsámbék. Túto skutočnosť potvrdil vo svojej
prednáške aj Péter Lányi, vedúci odboru pozemnej komuni-
kácie Ministerstva hospodárstva a dopravy, ktorý oboznámil
prítomných so strednodobými a dlhodobými rozvojovými plán-
mi, ktoré sa uskutočnia v rokoch 2007-2013. Medzi týmito
ešte uvedený diaľničný koridor nefiguruje, jeho prípravná fáza
sa bude realizovať najskôr v rokoch 2014-2020. Jeho slovenský
kolega, vedúci príslušného oddelenia Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií, Peter Barek nemohol byť prítomný,
preto o aktuálnych zmenách rozvojových plánov informoval
stranícky riaditeľ SMK, Iván Farkas. Vďaka týmto zmenám už
aj na Slovensku počítajú s touto alternatívnou osou, na tra-
se Štúrovo – Želiezovce – Levice. Zároveň upozornil prí-
tomných, aby upriamili svoju pozornosť na nevyužitý logis-
tický potenciál v okolí Štúrova, ktorý čaká na vybudovanie
medzinárodných stykov. 

Generálny riaditeľ projektantskej firmy PONT-Terv s.r.o.,
Iván Pozsonyi – víťaz konkurzu vypísaného v roku 2005 pre-
zentoval plány nového mostu Štúrovo – Ostrihom. 

Zástupca primátora Pál János Knapp vo svojom príhovo-
re poznamenal, že mesto na túto tému už nehodlá usporia-
dať ďalšie konferencie, nakoľko prvý cieľ sa podarilo za šesť

rokov splniť. Teraz prichádza obdobie spoločných činov: lo-
bovať, plánovať a pracovať na čo najskoršom vybudovaní ko-
ridoru. Podľa Rudolfa Szépa: Po moste citov, ktorý spája srdcia
dvoch hraničných miest, je potrebné postaviť aj most rozu-
mu. 

Ďalších osem veľkoprojektov podporil 
parlament euroregiónu

Toho roku sa druhýkrát uskutočnilo zasadnutie parlamen-
tu starostov Euroregiónu Ister-Granum v ostrihomskom
Centre Sv. Vojtecha. Hlavnou témou zasadnutia bolo oboz-
námiť sa s nariadením EGTC a prijatie rozhodnutia o zara-
dení nových projektov. Rokovanie viedol Tamás Meggyes, pri-
mátor Ostrihomu, resp. v neprítomnosti primátora Jána Orav-
ca je zástupca Rudolf Szép. Na základe nariadenia prijatého
Európskym výborom od 1. augusta 2007 euroregióny môžu
získať právnu subjektivitu. Ako odznelo, príslušný maďarský
návrh zákona je už pred parlamentom, čo znamená, že v Ma-
ďarsku onedlho bude možné vytvorenie spolupráce na zák-
lade tohto nariadenia. Vysloveným cieľom Euroregiónu Ister-
Granum je, aby v záujme zjednodušenia spolupráce vytvoril
„Zoskupenie európskej územnej spolupráce“, ktoré môže
vytvoriť vlastné ustanovizne pre cezhraničnú spoluprácu. 

Druhou dôležitou tému bolo prerokovanie nových pro-
jektových návrhov predložených zo strany mikroregiónov a
jednotlivých usadlostí. Prítomných 59 starostov nakoniec po-
verilo agentúru regionálneho rozvoja s vypracovaním ôsmych
projektov. Sú to projekty dunajskej cykloturistickej cesty, roz-
voj siete regionálnych civilných služieb, stredoveká tematic-
ká cesta, ovocná cesta. Rokovalo sa aj o potrebných podie-
loch samoúčasti pre realizáciu spomenutých projektov. Po dlhej
diskusii starostovia prijali návrh, že obce, ktoré sú priamo za-
interesované v projektoch vezmú na seba väčšiu ťarchu sa-
moúčasti úmerne podľa počtu obyvateľov, čo ešte doplnia os-
tatné obce regiónu. 

-v- (Preklad: gp)

V/C: Nová stredoeurópska rozvojová os
Konferencia o severo-južnom koridore
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Európai uniós pályázaton nyert pénzből elkészült két Ipoly-híd
terve. Ugyancsak tervezőasztalon van már a Komáromot-Rév-Ko-
márommal összekötő új híd is. A komáromi Erzsébet hidat az el-
múlt évben újították fel. Mivel a két ország között felgyorsult a
gazdasági vérkeringés, újabb hídra van szükség a folyó ezen sza-
kaszán. Ezért Komárom és Rév-Komárom önkormányzata közösen
vállalta egy új Duna- híd engedélyezési terveinek elkészítését. A
két város ehhez segítséget kapott az Európai Uniótól.

A jövő évben megkezdődhet Ipolydamásd-Helemba, illetve Vá-
mosmikola-Ipolypásztó között két közúti híd építése, amelyek en-
gedélyezési és kivitelezési tervei már készülnek. Az átkelők, va-
lamint a Tésát Ipolyviskkel összekötő út tervezésének 44 milli-
ós költségéből 40 milliót az Ister-Granum eurorégió az Európai
Unió Interreg pályázatán nyerte el.

Az 1900-as évek elején 47, köztük több, fából ácsolt közúti hí-
don lehetett átkelni az Ipolyon. Ma ezek közül már egyik sem áll,
sőt maradványaik sem lelhetők fel. Az új hidak építésével Pest és
Nyitra megye periferiális vidékének korábban összetartozó területei
újra bekapcsolódhatnak a gazdasági vérkeringésbe. A helembai
híd a turizmus szempontjából is jelentős lesz: megépültével kör-

bejárható lesz a Dunakanyar. Az Ipolyon az utolsó híd Helem-
bánál állt. A bős-nagymarosi vízlépcső építése idején kőszállító
járművek használták, mindaddig, amíg Magyarországon le nem
állt az építkezés. Ma már nem ível át a víz felett, ugyanis 2000-
ben a nagy áradás elvitte. A tervek szerint ezt most helyreállít-
ják. A másik híd Vámosmikola és Ipolypásztó között épül. Azért
éppen itt, mert a szlovák oldalon megfelelő út vezet egészen a híd-
főig.

A két híd méreteiben és megjelenésében hasonlít majd egy-
máshoz: nyolc méter szélesek lesznek, kerékpárút és járda is át-
vezet rajtuk. Mindkettőt nagy teherbírásúra tervezik. Ennek el-
lenére csak Ipolypásztónál engedélyezik a teherautó-forgalmat,
Helemba és Ipolydamásd között ez tilos lesz. A pályázat része volt
a Tésa és Ipolyvisk között, az országhatáron átvezető út tervei-
nek elkészítése. A nyár folyamán aláírták a két ország szaktárcáinak
vezetői az Ipoly-hidakról szóló keretegyezményt. Ezután, vala-
mint az engedélyezési és kiviteli tervek birtokában sikerrel pályázhat
majd EU-s támogatásra az eurorégió. 

A két híd és az út a számítások szerint mintegy egymilliárd fo-
rintos költséggel valósítható meg. 2013-ra a most tervezés alatt
lévő hidak mellett további három híd is épülhet az Ipolyon, de
ezek csak gyalogos- és kerékpáros-forgalomra lesznek alkalma-
sak.

Tavasszal Visegrádon a harmadik Hídműhely Szimpózium ke-
retében, szlovákiai és magyarországi szakemberek részvételével
zajlott tanácskozáson többek között a szlovák-magyar határsza-
kaszon létesítendő Ipoly-hidak helyzetét is elemezték. Önkor-
mányzati, civil és szakmai szervezetek képviselői közösen sze-
retnének nyomást gyakorolni a magyar és a szlovák kormányra,
illetve közlekedési minisztériumra az Ipoly-hidak újjáépítésének
kérdésében. Mostanra ugyanis már minden műszaki és egyéb aka-
dály elhárult az építkezések elől, és nemzetközi tendert írhatná-
nak ki első körben kettő, s hamarosan további hét híd építésé-
re. Az Ipoly-hidak építése a folyó 120 kilométeres szakaszán a ma-
gyar, illetve szlovák oldalon élő mintegy 350 ezer ember élet-
minőségét javíthatja. 

-v-, foto: Himmler

Új hidak az eurorégióban

Z finančných zdrojov získaných od Európskej únie sú dokonče-
né plány dvoch nových mostov na Ipli. Tak isto sú na stole plány
mosta spájajúceho Komárno a Komárom. 

Komárňanský Alžbetin most bol obnovený počas vlaňajšieho roku.
Nakoľko sa medzi dvoma krajinami zrýchlila hospodárska výme-
na, preto je potrebný aj druhý most na tomto úseku. Samosprávy
Komárna a Komáromu sa sami rozhodli vypracovať povoľovacie pro-
jekty nového dunajského mostu, k čomu im poskytla pomoc aj Eu-
rópska únia. 

Budúci rok sa môže začať výstavba mostov Chľaba – Ipolydamásd
a Pastovce – Vámosmikola. Celkové financie na prechody, resp. na
spojovaciu cestu medzi Tésou a Vyškovcami sú vo výške 44 milió-
nov, z toho 40 milión získal Euroregión zo zdrojov Interreg-u. Za-
čiatkom 20. storočia bolo na Ipli 47 mostov, mnohé z nich boli dre-
vené. Dnes už neexistuje ani jeden z nich, ba ani ich pozostatky. Vý-
stavbou nových mostov sa do hospodárskeho obehu môžu znovu
zapojiť voľakedy k sebe patriace periférne oblasti Peštianskej a Ni-
trianskej župy. Most v Chľabe bude dôležitý aj z hľadiska cestov-
ného ruchu, vytvorí totiž možnosť obchádzania celého Dunajské-
ho ohybu. Posledný most na Ipli stál v Chľabe počas výstavby vod-
ného diela Gabčíkovo-Nagymaros – po ňom premávali nákladné
autá prevážajúce kamene, až do ukončenia stavby na maďarskej stra-
ne. V roku 2000 veľká povodeň most zruinovala. Druhý most vznik-
ne medzi obcami Vámosmikola a Pastovce, dôvodom čoho je, že
na slovenskej strane vedie až k mostu dobrá prístupová cesta. Mos-

ty svojou veľkosťou a vzhľadom budú podobné: budú 8 metrov ši-
roké, povedie cez nich aj chodník a cesta pre cyklistov. Obe sú plá-
nované na veľkú nosnosť, ale nákladnú dopravu povolia iba v Pas-
tovciach, v Chľabe to bude zakázané. Vedúci príslušných rezortov
oboch štátov počas leta podpíšu rámcový dohovor o ipeľských mos-
toch, až potom, a po obdržaní realizačných plánov koncom júna
sa môže euroregión s úspechom uchádzať o granty z EÚ. Výstavba
cesty a mostov budú realizovateľné približne z jednej miliardy fo-
rintov. Do roku 2013 okrem plánovaných mostov môžu byť po-
stavené ďalšie tri mosty, ale výlučne len pre chodcov a cyklistov.

Na jar sa uskutočnila dvojdňová konferencia vo Visegráde v rám-
ci tretieho Sympózia Dielne mostu za účasti odborníkov zo Slovenska
a Maďarska. V rámci rokovania okrem iného preberali stav ipeľských
mostov, ktoré majú byť postavené na slovensko-maďarskom hra-
ničnom úseku. Predstavitelia samospráv, civilných i odborných or-
ganizácií by chceli spoločne vyvinúť tlak na slovenskú a maďarskú
vládu, presnejšie na ministerstvá dopravy vo veci výstavby ipeľských
mostov, nakoľko už boli odbúrané všetky technické a iné prekáž-
ky, ktoré by bránili výstavbe, a mohol byť vypísaný medzinárod-
ný tender v prvom kole na dva, a následne na výstavbu ďalších sied-
mych mostov. Na tieto účely sú k dispozícii aj prostriedky zo zdro-
jov EÚ. Výstavba ipeľských mostov na 120 km úseku rieky by zvý-
šila životnú úroveň približne 350 tisíc ľuďom na maďarskej i slo-
venskej strane. 

-v- (preklad: GP)

Nové mosty v euroregióne

Az Ipolyhidvég és Drégelypalánk között nemrégiben átadott híd
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Po nástupe na post riaditeľa MŠO som mal možnosť ešte dô-
slednejšie sa oboznámiť s chodom športového života v meste. Čas
zanikania starej TJ Juhcelpap sa pomaly napĺňa. Ukončená súťaž-
ná sezóna u futbalistov a prebiehajúca súťažná sezóna u kulturis-
tov a tenistov bude posledná pre mužstvá a družstvá starej TJ Juh-
celpap. Novovzniknutá MŠO prebrala a preberie všetkých aktívnych
športovcov a trénerov, ktorí už budú reprezentovať MŠO. Bude to
160 aktívnych športovcov a 10 trénerov z futbalu, tenisu a vzpie-
rania. MŠO má ambíciu rozšíriť počet aktívnych športovcov hlav-
ne z radov mladých chlapcov a dievčat zo Štúrova a blízkeho oko-
lia. Nie som spokojný s počtom športových činností, ktoré MŠO re-
prezentujú. Popri futbale, tenisu a vzpierania by som rád rozšíril čin-
nosť MŠO kolektívnym športom pre ženy, napríklad hádzanou, kto-
rá v TJ Juhcelpap zanikla. Z pohľadu komplexného rozvoja špor-
tového života v meste Štúrovo uvažujem aj o doplnkových re-
kreačných športoch, ktoré sú obľúbené u širšej športovej verejnos-
ti, ako je korčuľovanie na kolieskových korčuliach. Vhodnou
úpravou zámkovou dlažbou by bežecká dráha bola vhodná na kor-
čuľovanie na kolieskových korčuliach. Tak by sme zároveň korču-
ľovanie na kolieskových korčuliach preniesli na bezpečné miesto do
nášho areálu. Čas zanikania starej TJ Juhcelpap a vznik novej MŠO
preklenuje finančné, organizačné i technické provizórium, ktoré však
má jasné pravidlá. Úzkostlivo strážim rozpočet MŠO. Mesačne vy-
hodnocujem jej príjmovú i výdavkovú časť. Je pravdou, že nie kaž-
dý mesiac sa podarí naplniť príjmovú časť rozpočtu na 100%, ako
to vidieť aj na grafe, ale aj výdavkovú časť mám pod kontrolou. Bu-
dem sa snažiť, aby som tento trend udržal.

Treba ešte spomenúť, že každý športovec v MŠO je amatér, a MŠO
sa zameriava hlavne na výchovu mladých športovcov. Som si ve-
domý, že tieto úlohy môžeme splniť len s kvalitnými trénermi. My-
slím si, že v súčasnosti máme dostatočný počet kvalitných tréne-
rov, ktorí by mali tieto úlohy zvládnuť. Pozorne sledujem i prípravu

nášho A mužstva, ktoré mi urobilo veľkú radosť tým, že sa doká-
zalo udržať v III. lige. I touto cestou sa chcem chlapcom a celému
realizačnému tímu poďakovať. Tí, ktorí chodili na zápasy B muž-
stva si budú musieť v novej sezóne zvyknúť na jeho domáce zápa-
sy v Mužli. Pre MŠO táto zmena prinesie úsporu financií a zníži za-
ťaženosť ihriska, jedinej hracej a tréningovej plochy. U obyvateľov
mesta by som rád prehĺbil pozitívny vzťah k aktívnemu športova-
niu, k zdravému životnému štýlu, a v neposlednom rade pozitív-
ny vzťah k MŠO. Športovcom do novej sezóny prajem veľa zdra-
via, aby sa vyhýbali zraneniam a veľa športových úspechov a rea-
lizačnému tímu mnoho zdaru. Aby sa nám darilo potrebujeme aj
veľa dobrých fanúšikov, preto neváhajte a príďte nás povzbudiť. Za
to Vám verným srdečná vďaka.

Ing. Eduard Krakovský, riaditeľ MŠO

Polročná bilancia mestskej športovej organizácie
– slovo pre riaditeľa MŠO –
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A Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás párkányi alapszerve-
zete ebben az évben megalakulásának 10. évfordulója alkalmá-
ból egyhetes nemzetközi találkozót szervezett a kovácspataki Pa-
noráma szállóban. Nagy izgalommal készültünk és reméltük, hogy
kitart a szép idő a kellemes fürdéshez. Érdeklődés mutatkozott
a régióbeli alapszervezetek tagjai részéről is, így részt vettek a ta-
lálkozón tagjaink Kéméndről, Zselizről, Kisújfaluról, Komáromból,
Érsekújvárból, Marcelházáról és Pozsonyból. Hétfőn ismerkedéssel
kezdtünk, majd drámapedagógiai játékok következtek a gyere-
keknek. Kedden korongozás zajlott Gerendás Arnold keramikussal.
A kézműves foglalkozást mindenki élvezte, majd utána kiállítás
volt a művekből. A legnagyobb sikert az éjszakai zseblámpás er-
dei túra aratta, amelyen feladatokat kellet megfejteni a resztve-
vőknek. A sikeres megoldásokat jutalom illette. Szerdán nyitott
napot tartottunk, amikor azok a párkányi gyerekek is eljöttek a
szüleikkel a foglalkozásokra, akik anyagi helyzetük miatt nem tud-
tak részt venni az egész hetes táborozáson. Változatos program
várta a gyerekeket és a szülőket egyaránt. Aki nem akart a fog-
lalkozáson részt venni úszhatott egyet a medencében vagy na-
pozhatott. A szülők számára délután Szabó Mártika tartott szak-
mai előadást az autizmusról. Szerveztünk autóbusz kirándulást is
szervezett Kisújfalura, ahol megemlékeztünk elhunyt társunkról
Szabó Vikiről és istentiszteleten vettünk részt. A faluház udvarán
a helybéliek finom, kemencében sült kalácsokkal láttak vendégül.
A „Napsugár“ amatőr színjátszó csoport tiszteletünkre Jókai Mór:
A debreceni lunátikus c. darabját adta elő nagy sikerrel. Gyer-
mekeink a táborban betanult jelbeszédes köszönetet mondtak a
nagyközönségnek a kedves fogadtatásért és a vendéglátásért. Fá-
radtan értünk haza Kovácspatakra, de másnap újból folytatód-

tak a foglalkozások. A gyerekek örömmel festették, mázolták a
Miroslav Cipár festőművész által előkészített mesefigurákat. Este
az elmaradhatatlan táncház zajlott, az utolsó napon pedig sza-
lonnasütéssel és énekszóval búcsúztunk a tábortűz mellett. Fe-
lejthetetlen hetünk volt, ahol a gyerekek kikapcsolódtak, ismer-
kedhettek, új barátokat szereztek, a szülők pedig feltöltődtek és
erőt gyűjtöttek a további hétköznapokhoz. Köszönettel tartozunk
támogatóinknak, akik nélkül nem valósulhatott volna meg ez a
tábor. Ők a következők voltak: Párkány város önkormányzata,
a párkányi városi hivatal szociális ügyosztálya, Kisújfalu önkor-
mányzata, Vieskatrans – kisújfalui pékség, Bernáth Edit, Barusz
Imre, Bernáth Péter, Dr. Tóth Erzsébet, Nt. Tatár István lelki-
pásztor, Gerendás Arnold – keramikus, Cséplő Erika, a Szabó Már-
ta vezette kisújfalusi "Napsugár "amatőr színjátszó csoport, Prvá
stavebná sporitelňa.

Szűcs Teréz, a szervezet elnöke

Tíz éve szolgálnak a szükségben

Deň detí vo Vadaši
Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Štú-

rove oslávilo Deň detí na termálnom kúpalisku Vadaš. Z tejto
príležitosti sme mali voľný vstup vďaka riaditeľovi kúpaliska. Po-
časie nám prialo, a tak nám nič nebránilo, aby sme zorganizo-
vali rôzne súťaže. Do pretekov sa zapojili aj rodičia, ktorí moh-
li pre svoje deti získavať body. Každý bol ocenení balíčkom slad-
kostí a odfotení. OTP banka nám prispela do súťaže malými po-
zornosťami, za čo im patrí naša srdečná vďaka.

T. Szűcsová, predsedkyňa združenia
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Június 29-30-án,, ill. július 1-én került megrendezésre második al-
kalommal a Szikince-Ghymes Fesztivál a kéméndi Szerelem-szigeten,
ill. Garampáldon. A rendezvény sikeresnek mondható, hiszen a ta-
valyihoz képest megduplázódott a látogatók száma. A fesztivál egyes
rendezvényeit, ú. m. a „Magyar csillagok“ c. kárpát-medencei nép-
daléneklési verseny itt megrendezett döntőjét, illetve a szombat esti
Ghymes-koncertet a Duna TV (a rendezvény fő médiapartnere) élő-
ben közvetítette, ami ily módon 600 000 nézőhöz jutott el. A fesz-
tivál a zenei, színházi és gasztronómiai programokon túl két új ren-
dezvénnyel bővült. A kéméndi „Iszomfalván“ két napon keresztül nagy
érdeklődés mellett zajlottak a „Pincesori mulatságok“, amelyek so-
rán a kéméndi borosgazdák kínálták nemes boraikat a fesztiválven-
dégeknek helyi folklórműsorok kíséretében. A borászati program si-
kere igazolta a várakozásokat. A Rákóczi Szövetség által támogatott
vasárnapi garampáldi gyermekmatiné pedig szintén sokakat vonzott,
látogatók és falubeliek egyaránt elismeréssel nyilatkoztak. A rendezvény
szervezői a Ghymes Együttes, az esztergomi Eurohíd Alapítvány, a
Párkány és Vidéke Kulturális Társulás, valamint Kéménd és Garampáld
önkormányzatai voltak.

A fesztivált az SzK Kulturális Minisztériuma – Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky, a Szülőföld Alap, a Nemzeti Civil Alapprogram,
a Rákóczi Szövetség, a Magyar Köztársaság pozsonyi Kulturális In-
tézete, a Slovnaft, az esztergomi SporiPrintV Nyomda, a Forest, a Gran-
te és a CEF támogatták. Médiapartnerei a Duna TV, a Kék Duna Rá-
dió és az Új Szó voltak.

„Egy fesztiválra indultam és egy gazdáit dicsérő, bensőséges ven-
dégségbe érkeztem. Művészi produkciókat akartam végigélni és egyé-
ni meg egyetemes sorsokkal találkoztam, otthonosságra leltem. Az egész
Sziget valahogy úgy festett, mint egy csendesen csobogó patak: kis
belső szigetek, ahol az embertömegből páran színpadra álltak, a töb-
biek pedig fűben ülve élték végig velük együtt a zenét és a színházat,
vagy letelepedtek nagy asztalok mellé, hogy együtt egyenek-igyanak;
oldalt meg fel-alá csordogált a tömeg, ki-ki épp helyét keresve. Hát
bele merítkezhettünk ebbe a sebes vízbe... Feloldódtunk egymásban,
s a természetben, így vált boldog szükségszerűséggé felvállalni magunkat
meg egymást: ez az a közösségteremtés, amit nemcsak a Felvidékért,
hanem az összmagyarságért kezdeményeztek a fesztivál szervezői. Jó
volt többször is hallani, hogy büszkeséggel tölthet el bennünket ma-
gyar mivoltunk, s hogy minden vészjósló körülmény ellenére van foly-
tatása annak a szellemiségnek, amely a Pacsirta népdalversenyben és
magában a fesztiválban is testet öltött. 

Mikor több száz ember együtt énekelte "A csitári hegyek alatt" c.
népdalt, valahogy nehezemre esett az első versszak hangjait a torkomban
is megformálni. Olyan volt az, mint egy himnuszéneklés, egy közös
imádság: mikor a hangunk és a szívünk egybeforr egy – akár alkal-
mi – közösségben, akkor megnyílik ott egy forrás a torkunk helyén
és kimossa a port a szívünkből. Ugyanilyen áhítattal telt meg a leve-
gő a temperamentumos Ghymes-koncert közepén, mikor Érsek Csa-
ba Sándor keservese belehasított az égbe, aztán folytatta újraéleszté-
sünket a Ghymes hegedűse a „Tánccal” és az „Életvízzel”. Számomra
ezek voltak a fesztivál kulcspillanatai, csúcspontjai, körülölelve sze-
mélyes és bensőséges hangulattal és műsorral.

A kirakodóvásár nem volt túlzsúfolt, ám annál érdekesebb. Ko-
vácsmesterünk jelképezte az összekovácsolódást, fazekasmester-
nőnk edényei a széppé formálódást és a befogadást, a kukoricacsu-
héból műremekeket alkotó szalkai néni a hétköznapiból különlegessé
és egyedivé teremtődést, a tűzzománc ékszerek és Szarka Zsuzsa egye-
di tervezésű ruhái a külső és belső női szépség megtartó erejét. 

A tábori konyha remek volt, én el is érzékenyültem, mert főtt ott
pásztortarhonya is, vagy ahogy mifelénk az Alföldön mondják: sű-
rűtarhonya. A kedvenc ételem a földkerekségen! 

Már péntek este szép számban gyűlt össze a közönség a Hobo kon-
certre. Jót merített a koncert a HBB életművéből: szólt jópár szám
a Vadászatról, s újabb albumokról. Sok-sok megzenésített vers és még

egy majdnem ősbemutató is felcsendült. A Hetediket énekelve végigjárta
a közönséget, néhányan a fiatalabb generációból be is segítettek a ref-
rénbe. A ráadás is bőséges volt. Mellesleg elkezdhettük megszokni Nagy
Szabolcs színpadi jelenlétét is, aki Gyula másnapi koncertjén is sze-
repelt. 

Aztán átterelődtünk Az őrült naplója c. színielőadásra. Az est han-
gulata, meg az előadást kísérő "paranormális" jelenségek (teljes fény-
fogyatkozás, repülő elemek, beszélő kutya, dráma helyett komédia)
végképp megakadályozták, hogy átszellemüljek (bár sokan nagyon
díjazták a hihetetlen improvizációkat – a szerk.), így hát kicsit odébb
telepedtünk és nagyokat lélegeztünk a páradús és csendes esti légből,
s beszélgettünk. Menetközben zenei aláfestést is kaptunk, kellemes
és igényes tánczenével (Sound Gixer), amit még az eső is tolerált egy
darabig. 

A fesztivál második napján hamar megtaláltam ismerőseimet a Szi-
geten: ki akkor érkezett, ki akkor indult fürdőzni a Garamra, de a
lovasíjászok bemutatójára már összeterelődött a közönség. A gútai törzs
lenyűgözte a nézelődőket, jurtájukat is meg lehetett tekinteni.

A Duna Vonósnégyes előadása a barokk zene világába repített. Égbe
törő szenvedély, szigorú formákba öntve. Akárcsak az emberi lélek,
sok-sok végtelen világ testekbe telepedve, korlátozva és lehetőségekkel
megáldva egyszerre. Templomokat idéz e zene, de mi más a legszebb
templom és koncertterem, mint a Természet maga. Nem csoda, hogy
a zenészek olyan mosolygósak voltak végig. 

Szarka Gyula „Bor és a lányka” koncertjére telt meg leginkább a
Kisszínpad nézőtere. Csaknem az egész lemezt meghallgathattuk élő
előadásban is, de Noé nem volt jelen, így az Isten egyedül nem adta
elő e számot. Volt humor és elmerengés, volt szenvedély és rogya-
dozás: éneklés és taps, bolyhok a levegőben és néhány esőcsepp, de
csak azért, hogy jobban megbecsüljünk minden zenés percet. 

Boka Gábor és a szigetlakókból verbuvált csapata rusztikusan erő-
teljes hangulatú, de nyelvi és adaptációs újdonságokkal fűszerezett vá-
sári komédiája végleg felébresztette az esetleg még tegnapról fáradt
nézőket.

A "Sóska sült krumplival" szerencsére csak a színpadon és nem a
tábori konyhán főtt... A SZEVASZ Színház művészei lassan induló,
de mély emberismeretről, jó humorral tanúságot tevő komédiát mu-
tattak be. Gál Tamás színész már Gyula koncertjén előlegbe adott a
közönségnek egy igencsak vaskosan pajzán elbeszélő költeményt – ki
gondolta volna: Weöres Sándortól.

A Pacsirták döntőjére a nézőtéren is forró volt már a hangulat, a
lelkes és izgatott szurkolókat nem győzte a repkedő kamera elől el-
hessegetni a kameraman. Ahogy Kalocsai Andrea műsorvezető is rá-
tapintott, nem adható vissza a képernyő előtt ülőknek az az elfogó-
dott szemcsillogás, ami körbenézve érzékelhető volt. Az én kedven-
ceim a győztes ifjú és a gardonos leány, meg egy kolonyi kislány vol-
tak: valamennyiük énekében ott voltak szülőföldjük hegyei-vizei, szü-
lötteinek fájdalma-vígsága és konok büszkesége. 

Tüzet: fényt és meleget visznek tovább a hagyományokat őrző és
megújító fiatal művészek; akárcsak az örökifjú Ghymes zenekar. Nem
is kezdődhetett volna mással a fesztivál zárókoncertje, mint a „Tü-
zet viszek” c. számmal. Az örök értékű Ghymes-zene egy "talpra ma-
gyar"-ral ért fel, a közönség egy emberként perdült táncra és folytatta
azt a koncert végéig (vagy még utána is). Az alaphangulatában sod-
ró tempójú koncertben gyöngyszemként csillogott a „Tánc a hóban”
szelíd dallam-játékaiból szenvedélyes futamokká való átváltozása és
az „Életvíz” gazdagon burjánzó, ám mégis némi rezignációval színe-
zett megelevenedése. Másnap délutánra értünk csak vissza Garam-
páldra, a Rákóczi Szövetség gyerekfesztiváljára – örömmel és hajszálnyit
hivatalból is. Az Alma együttes koncertjére csöppentünk be. Fellép-
tek a helyi hagyományőrző csoportok (a Szigeten megcsodált különleges
viseletben is) és lovagi torna bemutató (hangulatában inkább vásári
komédia) zárta részünkről a programot. 

Index fórum (Ghymes-topic) www.index.hu

2. Szikince-Ghymes Fesztivál
– egy résztvevő szemével –
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A Földközi tengertől a Duna partjáig
Rövid volt az idő egy történetre, de

elég arra, hogy megismerjem az em-
bereket, egy kicsit a történelmet és,
hogy „A szavak hídja” című projek-
temen dolgozzak, azon a hídon,
amely Önökhöz szól és Önöknek ké-
szült. A Duna egy állandó, elbűvölő
élményt nyújtott, valamint egy kel-
lemes feladatot, hogy minden nap
megfigyelhessem a Mária Valéria hi-
dat. 

Négy hónap nyugalom, beszélgetés, séta, meditáció… minden, ami
egy művész számára öröm ebben a feszültséggel teli világban, hogy
összpontosítani tudjon a jelenre, az időre és a helyre. Az elme min-
dig nyitott a sok lehetőség előtt, mint amilyen az én ittlétem is volt. 

Az első két hónap alatt megismerkedtem mindkét várossal, sok fény-
képet készítettem, sétáltam a folyóparton, figyeltem a Mária Valé-
ria hidat, mint az itt élő emberek közötti fő kommunikációs vona-
lat. Meglátogattam a gimnázium fiatal diákjait, akik megannyi kér-
déssel halmoztak el, s akiknek meséltem az országomról, képeket mu-
tattam a városomról. Nagyon érdekes látogatásom volt a papírgyárban
is, ahol körbevezettek és elmagyarázták, hogyan működnek bizonyos
dolgok. Jó megismerni a helyet, ahol sokak dolgoznak.

A projektem első részében örömömre szolgált fiatal diákokkal dol-
gozni, akik 340 szóval ajándékoztak meg, amelyek helyet kaptak a
műtermem falán. Júniusban sokan meglátogattak, hogy szavazzanak
egy-egy szóra, s kiválasztották az egyik legszebb szót, amely a két kö-
zösség jövőbeni kifejezése is lehet: ez a szó az „ÖSSZETARTOZÁS”.

Meglátogattam Pozsonyt és Budapestet is, két gyönyörű, de két
különböző várost. 

A projektem megvalósítása során lehetőségem volt találkozni hat
csodálatos emberrel, akik megosztották velem személyes története-
iket abból az időből, amikor a hidat lerombolták. Rendkívül pozi-

tív emberekként ismertem meg őket, olyanoknak, akik élvezik az élet-
üket. Köszönöm nekik, hogy rögzíthettem a történeteiket és fény-
képeket készíthettem róluk. 

Sokan tudni szeretnék, hogy milyen különbségeket látok az ott-
honom és az itteni élet között. Azt hiszem, van néhány különbség,
de nem túl fontosak… különbség van az ételekben, a házak színei-
ben, az étkezési időkben, nyelvekben, zenében, életszínvonalban, azon-
ban mindez csak egyénivé és gazdaggá teszi az országot a többi eu-
rópai ország számára. Természetesen itt van még a kommunizmus
múltbeli öröksége a kirakatok díszítéseiben, az emberek beszédei-
ben, amit gyakran hallani tőlük a társadalmi és kulturális eseményeken.
Lényegében nem látok különbséget, hiszen mindannyian Európa ré-
szét képezzük. 

Nincs szerencsém szlovákul vagy magyarul beszélni, azonban ez
volt az egyik oka annak, hogy idejöhettem és elkészíthettem a pro-
jektemet. Néha sokkal fontosabb az, amit nem mondanak el a sza-
vak, amikor valaki csak megfigyel és látja a másikat, szavak nélkül
is.

Ellentmondásosnak tűnhet, hogy éppen szavakkal dolgozom, ezek
azonban az Önök szavai! Az emberek kezdettől fogva nagyon fo-
gékonyak voltak az én mosoly általi jelbeszédemre, így ma már négy
dolgot is el tudok mondani mindkét nyelven. Azonban nem ez a fon-
tos, hanem sokkal inkább az, hogy otthon éreztem magam és meg-
ismertem az itteni embereket. 

… és találtam az itt élő emberek többségében valami kivételeset
– a csodálatos ősi ártatlanságot és a nagy őszinteséget. Remélem, meg-
tartják ezeket a tulajdonságokat, amíg csak lehetséges. Kritikus is le-
hetnék, de nem emlékszem rossz tapasztalatokra. Csak annyit sze-
retnék, ha megpróbálnák megismerni és megérteni másokat, hogy
ne féljenek másoktól és nyitottak legyenek az új dolgok felé.

A magam nevében csak annyit mondanék: ÖSSZETARTOZÁS!
Teresa Cebrián, a nyolcadik hídőr

(Ford: Simon Anikó)

Od stredozemných brehov až po dunajské
Bolo málo času na napísanie príbehu, avšak dosť času na spoz-

nanie niektorých ľudí, histórie a na prácu na mojom projekte „Most
slov“, ktorý sa týka vás všetkých a je pre vás.

Rieka Dunaj je neustála, fascinujúca skúsenosť vidieť most Má-
rie Valérie každý deň je príjemná povinnosť. Štyri mesiace pokoja,
prechádzok, meditácií…všetko čo je potešujúce pre umelca v tom-
to stresovanom svete, aby sa mohol sústrediť len na prítomnosť v
danom čase i mieste. Myseľ je otvorená mnohým možnostiam, taký
bol aj môj čas prežitý tu.

Prvé dva mesiace som mapovala obe mestá, robila fotky, pre-
chádzala som sa pozdľž rieky, pozorovala som most Márie Valérie
ako hlavný komunikačný článok medzi tu žijúcimi ľuďmi. Navští-
vila som gymnázium, aby som mladým porozprávala o svojej kra-
jine a ukázala im fotky o mojom meste. Pýtali sa ma o veciach, kto-
ré mám rada, a boli veľmi milí.

Mala som veľmi zaujímavú návštevu v papierenskom závode, kde
mi všetko poukazovali a vysvetlili ako to všetko funguje. Je dobré
poznať miesto, kde mnohí ľudia pracujú.

Pri vypracovaní prvej časti môjho projektu som mala to poteše-
nie pracovať s mladými študentmi, ktorí mi poskytli 340 slov. Tie
som vystavila na stene môjho ateliéru. V júni ma navštívili mnohí
ďalší ľudia, ktorí hlasovali za jedno slovo. Toto slovo malo byť vý-
razom vašej budúcnosti, keďže tieto dve komunity majú veľa spo-
ločného. Najviac ľudí vybralo slovo SPOLUPATRIČNOSŤ.

Navštívila som Bratislavu aj Budapešť, mestá s rozdielnou pova-
hou, obe sú však nádherné.

Mala som to potešenie stretnúť šesť skvelých ľudí, ktorí so mnou
zdieľali svoje osobné príbehy o časoch, keď bol most zničený. Spoz-
nala som ich ako mimoriadne pozitívnych ľudí, ktorí si vychutná-

vajú život. Ďakujem im, že som si mohla zaznamenať ich príbehy
a odfotiť ich.

Veľa ľudí chcelo vedieť či nachádzam rozdielnosti medzi mojou
krajinou a tunajškom. Samozrejme sú tu nejaké rozdiely, ale nie veľ-
mi dôležité. Napríklad odlišné jedlo, iné farby domov, jazyk, hud-
ba, životná úroveň, všetko čo činí každú európsku krajinu zvlášt-
nou a bohatšou pre ostatné. Sú tu aj pozostatky komunistickej mi-
nulosti, napríklad vo výzdobách výkladov alebo v početných pre-
javoch, ktoré ľudia radi prednášajú pri každej sociálnej či kultúrnej
udalosti. V podstate však nevidím veľa odlišností, pretože my všet-
ci sme súčasťou Európy. Nemám šťastie dorozumieť sa po sloven-
sky alebo po maďarsky, ale práve toto bolo jedným z dôvodov prí-
sť sem a vypracovať tento projekt. Niekedy je dôležitejšie čo sa slo-
vami nedá vyjadriť, keď môže človek pozorovať, vidieť druhých bez
často hlučných slov.

Môže sa to zdať protirečivé, že som sa rozhodla pracovať so slo-
vami, ale to boli vaše slová. Ľudia hneď od začiatku prijímali môj
jazyk – úsmev, a ja viem povedať štyri veci v každom jazyku. Nie-
kedy nie je nič dôležitejšie než cítiť sa ako doma, pochopiť druhých.
Vďaka vám všetkým za to, že ste to umožnili. Našla som vo väčši-
ne z vás niečo výnimočné, nádhernú a prastarú nevinnosť a obrovskú
úprimnosť. Dúfam, že si ju zachováte čo možno najdlhšie.

Mohla by som byť aj kritická, ale nemám zlé skúsenosti, len by
som chcela, aby ste sa pokúsili spoznať iných, aby ste boli schopní
rešpektovať a chápať druhých, nemať strach z nikoho, a byť otvo-
rený voči novým nápadom…

Čo sa týka mňa, povedala by som len toľko: SPOLUPATRIČNOSŤ.
Teresa Cebrián, 8. strážca mosta

(Preklad: Renáta Bohuslavová)
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Az Európai Parlament úgy döntött, hogy az új információs rend-
szer üzembe helyezésének késedelmétől függetlenül is csatlakozhatnak
a várományos országok a schengeni övezethez. Azóta megállapo-
dás született a biometrikus azonosítókat tartalmazó adatbázis lét-
rehozásáról, tehát nincs akadálya a határok december 31-gyel tör-
ténő eltörlésének. Így januártól már senkit sem állítanak meg a Má-
ria Valéria hídon az okmányok ellenőrzése miatt. Az EP június 14-
i plenáris ülésén elfogadott dokumentum megerősíti: az unió új tag-
államainak a schengeni övezethez történő csatlakozását nem aka-
dályozhatja meg az új információ rendszer (SIS-II.) üzembe helye-
zésének késlekedése. Az Európában eddig használt információs rend-
szer ugyanis nem lett volna alkalmas a megnövekedett feladatok el-
látására. A SIS-II szakértők szerint 2009-ig nem is fog elkészülni.

Az amúgy felkészült országok további várakoztatásáról az unión be-
lül hallani sem akarnak, a jövő év elején tehát megvalósul a régi álom:
útlevél és határellenőrzés nélkül kelhetünk majd át a Dunán. A leg-
utóbbi miniszteri csúcstalálkozón megállapodás született továbbá a
schengeni vízummal rendelkezők biometrikus adatait – azaz fény-
képeit és ujjlenyomatait – is tartalmazó adatbázis létrehozásáról, mely
szintén a SIS-II. rendszer részét képezné. A rendszerhez valamennyi
schengeni ország hatóságai hozzáférhetnének a szükséges adatvé-
delmi rendelkezések betartása mellett. Az adatbázis üzembe helye-
zésével teljesülhetne az övezet külső határszakaszain való szigorúbb
ellenőrzés, és elkerülhetővé válna, hogy azok, akiknek vízumkérelmét
egy tagország már elutasította, máshol is próbálkozzanak. 

Gábor Éva (Hídlap)

Európsky parlament rozhodol, že bez ohľadu na meškanie uve-
denia nového informačného systému do prevádzky, naše krajiny
sa môžu pripojiť k schengenskej zóne. Medzitým sa podpísala do-
hoda o vytvorení databázy, ktorá obsahuje biometrické identifi-
kátory, teda už nič nebráni zrušeniu hraníc k 31. decembru. To
znamená, že od januára budúceho roka už nikoho nezastavia na
moste Márie Valérie z dôvodu kontroly dokladov.

Dokument prijatý na plenárnom zasadnutí Európskeho parla-
mentu 14. júna potvrdzuje, že novým členským štátom únie ne-
môže zabrániť pripojenie sa k shengenskej zóne to, že sú omeškaní
vo veci uvedenia nového informačného systému (SIS-II.) do pre-
vádzky. V Európe doteraz používaný informačný systém by totiž
nebol vhodný na zvládnutie rastúcich úloh. 

SIS-II podľa odborníkov do konca roku 2009 ani nebude v pre-

vádzke, no krajiny, ktoré sú už pripravené, už nechcú ani počuť
o ďalšom odročení. Začiatkom budúceho roka sa teda splní dáv-
ny sen: bez pasu a hraničnej kontroly môžeme prejsť cez Dunaj.
Na poslednom stretnutí ministrov členských štátov únie sa zro-
dila dohoda o vytvorení databázy obsahujúcej biometrické úda-
je – teda fotografie a odtlačky prstov – majiteľov schengenského
víza, ktorá tiež tvorí súčasť systému SIS-II. K systému by mali prí-
stup orgány každej schengenskej krajiny pri dodržaní potrebných
ustanovení na ochranu údajov. Uvedením databázy do prevádzky
by mohla byť prísnejšia kontrola na vonkajších hraniciach, a moh-
li by sme predísť tomu, aby osoby, ktorým bola žiadosť o vízum
už niektorým členským štátom zamietnutá, by nemohli požiadať
o pridelenie víza v inej krajine.

Gábor Éva-Hídlap, (preklad: gé)

Karnyújtásnyira a schengeni csatlakozás 

Schengenské pripojenie na dosah ruky

Régiónk sokak által ismert médiasze-
mélyisége az ebedi származású Szabó Anett.
Médiapályafutását az esztergomi Kék Duna
Rádióban kezdte, majd a pozsonyi Patria
Rádió bemondójaként hallhattuk őt négy
éven keresztül, 2005 szeptemberétől pedig
a hírTV műsorvezetője lett.

– Versmondóként és énekversenyek
résztvevőjeként már óvodás korodban fel-
hívtad magadra a figyelmet.

– Viccesen azt szoktam erre mondani, hogy az oviban feltettek a
színpadra, aztán ott is felejtettek. Valahogy tényleg úgy alakult az ed-
digi életem, hogy azt vagy a színpadon vagy annak közelében élhet-
tem-élhetem, legyen szó énekről, zenéről, táncról, versmondásról vagy
éppen műsorvezetésről. Isteni adománynak tartom ezt, mert azon sze-
rencsések egyike vagyok, akinek a hobbija lett a hivatása. Tanáraim
mindig is a szép magyar beszéd szeretetére neveltek. Hogy én ezt meny-
nyire komolyan vettem jelzi, hogy érettségi után a piliscsabai Pázmány
Péter Katolikus Egyetemre vezetett az utam, ahol újságírói bölcsész-
diplomát szereztem. Az elméleti tudás mellett lehetőségem nyílt a gya-
korlat megszerzésére is az esztergomi Kék Duna Rádióban, ill. egye-
temistaként egy nyarat gyakornokként a Duna Televízióban is el-
tölthettem. Az egyetem elvégzése után úgy döntöttem, megismerem
a hazai magyar média lehetőségeit is, ezért bekopogtattam a Szlovák
Rádió Magyar Főszerkesztőségébe, a Patria Rádióba. Itt négy éven
át dolgoztam, először mint bemondó-műsorvezető, majd mint vezető
szerkesztő. A rádiós újságírás szinte valamennyi szegmensében ki-
próbálhattam magam. Az elméleti és gyakorlati szakmai útravalóért,
amivel ott gazdagodtam, hálával gondolok egykori kollégáimra és a
rádió vezetésére. Akkor még Papp Sándor volt a rádió főszerkesztő-
je, akit mindmáig az egyik legjobb tanáromként tisztelek. A rádióval
párhuzamosan lehetőséget kaptam a Szlovák Televízió magyar adá-

sának híradójában is. 2005. szeptemberében lettem tagja a hírTV fan-
tasztikus csapatának, mint a Híradó és a Reggeli Járat című közéle-
ti napindító háttérműsor egyik műsorvezetője. A híradózás a kellő fel-
készültséggel és az elengedhetetlen háttérmunkával együtt számom-
ra mindig is a televíziózás csúcsát jelentette, így új feladataimat pá-
lyafutásom egyik legnagyobb kihívásának tartom. 

– Mi a legszebb és mi a legnehezebb számodra ebben a szakmában?
– A kettő számomra ugyanazt jelenti: minden körülmények között

hitelesnek lenni és maradni. Meggyőződésem, hogy a nézőt nem le-
het „átverni“. Pontosan tudja, ki az „olvasógép“, – akikből sajnos egy-
re több van a pályán -, és ki az, akinek őszinte az érdeklődése, van-
nak gondolatai és van véleménye. Ez elengedhetetlen, főleg, ha – pél-
dának okáért – politikusokkal beszélget az ember. Nagyon kell ismerni
a téma hátterét, a lehető legtöbb információt „be kell gyűjteni“, ami
rengeteg újságolvasást, tájékozódást igényel, mert különben bemehet
a kérdező az erdőbe. Tisztelem a vendégemet, tisztelettel beszélek vele,
de a mellébeszélést nem szeretem, ilyenkor keményebben is kérde-
zek. Konkrétan az egyik legszebb és legizgalmasabb feladatom a 2006-
os országgyűlési, majd pedig az önkormányzati választási műsor élő
közvetítése volt. 

– Milyen elképzelésekkel tekintesz a jövőbe?
– A szakmámmal kapcsolatos elképzelések pici korom óta nagyon

határozottan bennem éltek, ennek ellenére talán meglepő, de éppen
én hittem benne a legkevésbé, hogy megvalósulnak. Egyszer azt ol-
vastam valahol, hogy az utat a Jóisten jelöli ki mindenki számára, ha
nem ezen az úton kellene járnom, más útra vezetett volna. Éppen ezért
az elképzelés helyett inkább azt mondanám, várakozással tekintek a
jövőbe és szünet nélkül dolgozom azon, hogy ha jön a pillanat és ké-
szen kell állni egy újabb feladatra, akkor készen álljak. Ami pedig a
magammal szemben támasztott elvárásokat illeti, célom a legjobb tu-
dásom és tapasztalataim szerint szolgálni a hírTV nézőit. 

Burza Kálmán

Egy arc a képernyőről: Szabó Anett
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Az ősszel megalakulásának 30 éves jubi-
leumát ünneplő színjátszó csoport bemu-
tatóiról a negyedik bemutatótól kezdve (egy
kivételével) minden alkalommal készült
tablókép és műsorfüzet. A digitális techni-
kával kinagyított tablóképek és sok más ér-
dekes dokumentum láthatóak lesznek a Vá-
rosi Múzeumban szeptemberben megnyíló
emlékkiállításon.

A következő darab betanulását hátráltatta,
hogy Filakovszky Péter egy időre lemondott
a zenekar vezetéséről. Végül is egy profi ze-
nekar a Start vállalta el anyagi ellenszol-
gáltatás nélkül a közreműködést. 

VI. Molnár Ferenc – Zerkovitz Béla: A
doktor úr – zenés bohózat

Bemutató: 1984. november 9.
Rendező: Paulovicsné Brigan Anna
Szövegkísérő: Boócz Mária, díszlet: Pro-

szonits László, koreográfus: Bálint Ernő, kel-
lékes: Bognár Éva, maszk: Bitter Károly,
Proszonits Lászlóné. Szereplők: Proszo-
nits László, Nagy Imre, Paulovics János, Má-
csai Ferenc, Kukola Géza, Barak László, T.
Németh László, Bugyács Sándor, Šókyné
Soós Beatrix, Góráné Papp Katalin, Mihá-
lyiné Nagy Magdi, Hangya Rozália. Zene-
kar: Jandošek Sándor, Kicsindi Gábor,
Romada György, Kicsindi Róbert, Stugel Ti-
bor. Hegedűn közreműködtek: Janošovič-
né Csomor Erika és Gulyás Györgyi. Mű-
szak: Szenczi János, Ivanics Imre, Fekete
László és Mihályi Attila. 

További előadások: Párkány (még 2x),
Bény, Csata, Bart, Muzsla, Köbölkút, Du-
namocs, Komárom. A komáromi előadáson
Góráné Papp Katalin szerepét Paulovicsné
Brigan Anna játszotta. A köbölkúti előadást
megtekintette a járási verseny zsűrije, amely-
nek döntése alapján a versenyt megnyertük,
Mihályiné Nagy Magdi pedig a legjobb női
alakítás díját kapta. A dunamocsi előadást
megnézte a 21. Jókai Napok központi bí-
ráló bizottsága is, amely javasolta indulá-
sunkat. Igencsak meglepődtek, amikor
megismerték jelmondatunkat: „Mi a ma-
gunk és a közönség szórakoztatására ját-
szunk.” A komáromi előadás előtt – a
kényszerű szerepcsere miatt – elég nyomott
volt a hangulat, de az előadás remekül si-
került, a közönség végignevette és végig-
tapsolta az előadást. Minden kommentár
nélkül álljon itt a fesztivál hivatalos mű-
sorfüzetében megjelent néhány sor: „A két
részben előadott (Zerkovitz Béla dalbeté-
teleivel „gazdagított”) zenés vígjáték nagy
közönségsiker volt. A zsűri kiemelte Pau-
lovics János és Šókyné Soós Bea alakítása
mellett a remek tánckoreográfiát, vala-
mint az előadást kísérő zenekar teljesítmé-
nyét.” Ennek ellenére a végső kiértékelés-
ben az „indultak még” kategóriába lettünk
besorolva, viszont Šókyné Soós Bea meg-
kapta a legjobb női alakítás díját.

Következett egy újabb fergeteges zenés bo-
hózat: 

VII. Vaszary Gábor – Fényes Szabolcs –
Szenes Iván: Bubus

Bemutató: 1985.február 11.
Rendezte: Keszegh Pál
Szövegkísérő: Boócz Mária, díszlet: Pro-

szonits László, kellékes: Bognár Éva, maszk:
Bitter Károly, Proszonits Lászlóné. Sze-
replők: Proszonits László, Šókyné Soós
Bea, Stugel Éva, Mihályiné Nagy Magdi,
Dejcző Mária, Mácsai Ferenc, Stugel Ágnes,
Bálint Ernő, Tóth Alica, T. Németh Lász-
ló. Zenekar: Filakovszky Péter, Janošovič-
né Csomor Erika, Monos Dezső, Beňo Béla.
Műszak: Mihályi Attila, Fekete László,
Nagy Károly, Nagy Imre, Stifmajer Lajos,
Németh László, Mészáros Béla, Szenczi Já-
nos, Kukola Géza, Lelóczky Miklós. 

További előadások: Párkány (még 3x),
Muzsla (2x), Bény, Bart, Ebed, Garamkö-
vesd, Érsekújvár, Léva. 

T. Németh László szerepét a bemutatón,
a második párkányi előadáson, az első
muzslai előadáson és Ebeden Paulovics Já-
nos játszotta. 

A következő bemutatóval – a rendező sza-
vaival élve – „a csoport kibújt a bőréből és
zenés vígjáték helyett vásári komédiával kí-
sérletezett.” 

VIII. Moliére – Páskándy Géza: Egy em-
ber, aki megúnta a bőrét – komédia két rész-
ben

Bemutató: 1986. április 7.
Rendezte: Keszegh Pál
Szövegkísérő: Boócz Mária, díszlet: Le-

lóczky Miklós, Könözsi László, kellékes:
Bognár Éva, maszk: Proszonits Lászlóné.
Szereplők: Izsák Ferenc, Mihályiné Nagy
Magdi, Proszonits László, Káplóczky Bea,
Šókyné Soós Bea, Székely András, Bugyács
Sándor, Molnár Ferenc, Keszeg Pál. A ke-
retjáték szereplői: Gonosz László, Lengyel
Ágnes, Lengyel Attila, Hereng Henrietta.
Műszak: Nagy Imre, Németh László, Nagy

Károly, Fekete László, Mácsai Ferenc, Ba-
rak László, Vank Ernő, Kukola Géza, Pau-
lovics János. 

További előadások: Gúta, Ebed, Pár-
kány.

Mivel zenés darabot nem sikerült besze-
rezni, megpróbálkoztunk egy Tabi László
vígjátékkal. Sajnos kiderült, hogy Tabi finom
humorát nem mindenki érti és elég nehéz
eljátszani. 

IX. Tabi László: Spanyolul tudni kell –
vígjáték 3 felvonásban

Bemutató: 1987. január 19.
Rendezte: Paulovicsné Brigan Anna
Szövegkísérő: Boócz Mária, díszlet: Pro-

szonits László, Lábik János, szereplők:
Šókyné Soós Beatrix, Oroskyné Rutai Judit,
Proszonits László, Pathó Béla, Paulovics Já-
nos, Nagy Imre, Kukola Géza, Barak Lász-
ló, Mácsai Ferenc, Paulovicsné Brigan
Anna, műszak: Mihályi Attila, Mácsai Fe-
renc, Nagy Imre, Keszegh Pál. 

További előadások: Párkány, Bény, Muzs-
la. 

A következő évben színjátszó csoportunk
fenállásának 10. évfordulóját ünnepelte. Úgy
gondoltuk, ha kabaréval kezdtünk, legyen
most is kabaré. És lett! 

X. „Nem igérünk semmit...” – zenés ka-
baré

Bemutató: 1988. február 15.
Összeállította: Mácsai Ferenc
Rendezte: Keszegh Pál
Szövegkísérő: Boócz Mária, kellékes:

Bognár Éva, szereplők: Barak László, Bu-
gyács Sándor, Gulyás Györgyi, Keszegh Pál,
Kukola Géza, Mácsai Ferenc, Mihályiné
Nagy Magdi, Molnár Ferenc, Nagy Imre,
T. Németh László, Némethné Czakó Má-
ria, Oroskyné Rutai Judit, Paulovics János,
Proszonits László, Šókyné Soós Bea és a
DILI-labor. Zenekar: Filakovszky Péter, Bar-
na Sándor, Janošovičné Csomor Erika,
Monos Dezső, Romada György és ifj. For-
gács Péter. Műszak: Mihályi Attila, Németh
Miklós, Németh László. 

További előadások: Párkány (még 3x),
Muzsla, Léva, Marcelháza. 

Nem politikai kabarénak indult, de annak
sikeredett. A műsorban elhangzottak ugyan-
is olyan kuplék és csujjogatók, melyek bí-
rálták a helyi és papírgyári viszonyokat, va-
lamint néhány kabaréjelenetet is lehetett ak-
tuálisan értelmezni. Soha ennyi magas po-
zícióban lévő elvtárs és besúgó nem ült a né-
zőtéren, mint ezeken az előadásokon. (Pár-
kányban négy előadás!) A legnagyobb sikert
azonban a ZIZI-labor ismert slágerének pa-
ródiája aratta, melyet a „veresegyházi asz-
szonykórussal” adott elő. Az asszonykórust
ugyanis a csoport férfitagjai alakították. Ez
volt a finálé és falrengető sikert aratott. 

Eltelt tehát tíz év és tíz bemutatót sikerült
összehozni. A következő tíz bemutatóra már
húsz év kellett.

Paulovics János

A Párkányi Színkör jubileuma (II.)

BUBUS Dejcző Mária és Bálint Ernő
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Az előző folytatásban eljutottunk a tizedik bemutatóig.
Egyelőre tartottuk magunkat eredeti célkitűzésünkhöz: min-
den évben új produkcióval bemutatkozni a közönségünknek.
Tíz év – tíz bemutató, de szép is volt! Sajnos az eljövendő évek-
ben ez a folyamat lelassult, de következő bemutatóra sikerült
ismét egy remek zenés vígjátékot szerezni. Erről a bemutató-
ról készült először videofelvétel, majd az összes többiről is. Is-
mét eljutottunk Esztergomba, ahol nagy sikerrel szerepeltünk.
Minden kommentár nélkül álljon itt az esztergomi „Dolgozók
lapjában” megjelent méltatás részlete: „Szeretném elhitetni az
olvasóval: nem a ritkán, bár szívesen látott vendégnek szóló bók
a következő állítás: profi színházakat megszégyenítő parádés
előadást láttunk Esztergomban. Ismerjük a párkányi-nánai ma-
gas á-kkal táró tájnyelvet. Nos, a darab valamennyi szereplő-
je felsőfokon beszélte a magyar nyelvet.”

XI. L. Candillot – Heltai J. – Fényes Sz. – Szenes I.: A kikapós
patikárius (zenés vígjáték)

Bemutató: 1989. május 15. Rendezte: Keszegh Pál. Szöveg-
kísérő: Boócz Mária, díszlet: Proszonits László, koreográfus:
Gergely Ferenc, maszk: Szabó Mónika, kellékes: Bognár Éva,
ügyelő: Barak Lászlóné, Paulovics Veronika. Szereplők: Pau-
lovics János, Mácsai Ferenc, Nagy Imre, T. Németh László, Ba-
lesz Tamás, Kukola Géza, Hovany Zsolt, Proszonits László, Ba-
rak László, Šókyné Soós Bea, Csókás Ildikó, Kiss Andrea, Pin-
tér Szilvia, Paulovicsné Brigan Anna, Rakovskýné Henczi Gabi.

Zenekar: Filakovszky Péter, Janošovičné Csomor Erika, Bar-
na Sándor, Monos Dezső, Kunya Árpád, Seres Sándor. Műszak:
Mihályi Attila, Németh László, Molnár Ferenc, Rakovský Ró-
bert. További előadások: Párkány (még 2x), Muzsla, Búcs, Léva,
Esztergom, Bátorkeszi, Bart, Libád és Marcelháza. 

A következő vígjáték már első olvasásra is bombasikert ígért.
Az volt azonban a bökkenő, hogy nem volt hozzá zene – a bu-
dapesti Vidám Színpad is csak prózában játszotta. Szerencsé-
re zenekarunk vezetőjét nem kellett hosszasan rábeszélni, hogy
komponáljon hozzá zenét. 

XII. Görgey Gábor – Filakovszky Péter: Szexbogyó
Bemutató: 1991.mércius 4. Rendezte: Keszegh Pál. Szö-

vegkísérő: Boócz Mária, díszlet: Bugyács Sándor, ügyelő: Pa-
ulovics Veronika, dalszövegek: Mihályiné Nagy Magdi és Pa-
ulovics János. Szereplők: Nagy Imre, Rakovskýné Henczi Gabi,
Izsák Ferenc, Paulovics János, Kukola Géza, Bugyács Sándor,
Šókyné Soós Bea, Mihályiné Nagy Magdi, Oroskyné Rutai Ju-
dit, Pintér Szilvia, Trupek Melinda (Csókás Ildikó, Gara
Andrea), Paulovicsné Brigan Anna és Balesz Tamás. Zenekar:
Filakovszky Péter, Janošovičné Csomor Erika, Barna Sándor,
Monos Dezső, ifj. Forgács Péter, műszak: Mihályi Attila, Pro-
szonits László, Magyar György, Németh László. További elő-
adások: Párkány (még 2x), Bátorkeszi, Libád, Muzsla, Bény,
Esztergom, Léva, Köbölkút.

Újabb kétéves szünet után került sor a következő bemutatóra: 
XIII. Szüle Mihály – Walter László – Harmath Imre: Egy bo-

lond százat csinál (zenés bohózat) 
Bemutató: 1993. március 8. Rendező: Keszegh Pál. Szö-

vegkísérő: Boócz Mária, díszlet: Proszonits László, koreográ-
fus: Bálint Ernő, kellékes: Németh Miklósné, hangtechnika: Né-
meth László. Szereplők: Nagy Imre, Izsák Ferenc, Mihályiné
Nagy Magdi, Rakovskýné Henczi Gabi, Kukola Géza, Proszonits
László, T. Németh László, Gara Andrea, Balesz Tamás, Pau-
lovics János, Bugyács Sándor, Molnár Valéria, Golán Tímea,
Rakovský Róbert, Mihályi Attila. Zenekar: Filakovszky Péter,
Janošovičné Csomor Erika, Barna Sándor, Nagy László, ifj. For-
gács Péter. Műszak: Mihályi Attila, Rakovský Róbert, Kuko-
la Zsolt, Magyar György, Molnár József, Németh Miklós. To-
vábbi előadások: Párkány (még 2x), Bátorkeszi, Köbölkút, Ké-
ménd, Esztergom.

A következő bemutató ismét egy kabaré lett, igaz nem a ha-

gyományos, hanem két Rejtő Jenő egyfelvonásos a harminca-
sas évek slágereivel körítve. 

XIV. „Ez van...?!” (zenés kabaré)
Bemutató: 1994. április 25. Rendező: Paulovicsné Brigan

Anna. A rendező munkatársa: Nagy Imre, szövegkísérő: Boócz
Mária, zenéjét összeállította: Mihályiné Nagy Magdi, kellékes:
Németh Miklósné, hangtechnika: Németh Miklós, díszlet: Mi-
hályi Attila és Rakovský Róbert. Szereplők: „Jutalomjáték”:
Šókyné Soós Bea, Mihályiné Nagy Magdi, Paulovics János, Pa-
ulovicsné Brigan Anna, Mihályi Attila, Nagy Imre, Kukola Géza,
Bugyács Sándor, Csipakné Pintér Szilvia. „Akrobat ej!”: Kukola
Géza, Molnár Valéria, Paulovics János, Nagy Imre, Ra-
kovskýné Henczi Gabi, Rakovský Róbert, Bugyács Sándor, Ju-
hász Gyula. Zenekar: Filakovszky Péter, Janošovičné Csomor
Erika, Barna Sándor, ifj. Forgács Péter, Nagy László, Mihályi
György, Szenczi Nándor. Műszak: Mihályi Attila, Rakovský Ró-
bert, Molnár József, Kukola Zsolt. 

További előadások: Párkány, Kéménd. A második párkányi
előadás volt a csoport 100. előadása, melyről felvételt készí-
tett a Szlovák Televízió Magyar Szerkesztősége is. Az anyagot
május 28-án sugározta a televízió és az adás után számos meg-
hívást kaptunk további fellépésekre. Sajnos egyesekben nem volt
meg a hajlandóság a további szereplésre.

A következőkben két jelentős változás történt: Nagy Imre lett
a csoport rendezője, Filakovszky Péter pedig nem vállalta to-
vább a zenekar vezetését, ezért Janošovičné Csomor Erika ve-
zetésével egy teljesen új zenekar alakult.

XV. Csiky Gergely – Tardos Béla: Kaviár (zenés bohózat)
Bemutató: 1995. április 24. Rendező: Nagy Imre. Szöveg-

kísérő: Boócz Mária, díszlet: Proszonits László, koreográfia:
Pintér Krisztina, ügyelő: Nagy Zsuzsanna, kellékes: Barak Lász-
lóné, Németh Miklósné. Szereplők: Bugyács Sándor, Šókyné
Soós Bea, Paulovics János, Molnár Valéria, Mihályiné Nagy
Magdi, Rakovskýné Henczi Gabi, Csipakné Pintér Szilvia, Ju-
hász Gyula, Paulovicsné Brigan Anna, Pathó Béla, Proszonits
László, Balesz Tamás, Kukola Géza, Paulovics Veronika, Ra-
kovský Róbert, Molnár József. Zenekar: Janošovičné Csomor
Erika, Dagmar Uhrinčaťová, Gabriela Víziová, Horváth Tibor,
Király Ferenc. Műszak: Mihályi Attila, Rakovský Róbert, Mol-
nár József, Mácsai Ferenc, Melaj László, Németh Miklós, Ku-
kola Zsolt, Juhász Gyuláné, Barak László. További előadások:
Párkány, Karva, Léva, Garamkövesd. 

Paulovics János

A Párkányi Színkör jubileuma (III.)
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- Kik számára indul a tanfolyam? – kérdeztük Geri Valéria
oktatótól, a köbölkúti Stampay János Alapiskola igazgatójá-
tól.

- Különböző kutatások szerint a 34 – 45 éves lakosság 50
% -a, az ettől idősebbeknek pedig csak 10%-a használja a szá-
mítógépet. Ők azok, akik az iskolában nem szereztek infor-
matikai ismereteket, másrészt nagyon kevés a lehetőségük arra,
hogy valamilyen szervezett formában kapjanak ilyen képzést.
Pedig ahhoz, hogy az ember munkát tudjon találni, vagy eset-
leg a jelenlegi munkahelyén megfelelő szinten helyt tudjon áll-
ni, ma már szinte nélkülözhetetlen a számítógépes tudás, az
alapvető programok és az Internet használatában való eliga-
zodás, az elektronikus kommunikáció. A köbölkúti Vidék Jö-
vőjéért Polgári Társulás felismerve a lakosság informatikai kép-
zésének hiányosságait immár két éve rendszeresen szervez alap-
fokú számítógép-kezelői tanfolyamokat. Így próbál lehetőséget

teremteni a vidék, a városoktól eleső községek lakói számá-
ra, hogy fejlődő világunkban elsajátíthassák a számítógép-ke-
zelői ismereteket. 

- Munkahelykereséskor fogják majd tudni igazolni tudás-
ukat a résztvevők? 

- A képzést akkreditálta az oktatási minisztérium, tehát el-
végzése hivatalos – az ország egész területén elismert – ta-
núsítvánnyal jár. A képzés ideje 28 óra (7 x 4), teljes költsé-
ge 2500,- Sk/fő. Havonta indítunk tanfolyamokat, melyek hely-
színe a köbölkúti Stampay János Alapiskola. További infor-
mációk és jelentkezés telefonon: 036/7592441, 0908/741424
(Geri Valériánál) vagy 0915/402765 (Tóth Tihamérnál). Vár-
juk azokat, akik még egyáltalán nem ismerik ezt a technikát,
vagy esetleg nem mernek kapcsolatba kerülni vele, de azok
jelentkezésére is számítunk, akik fejleszteni szeretnék tudás-
ukat, pótolni a hiányosságokat. 

- Mi van azokkal, aki nem tudják megoldani a Köbölkútra
való utazást?

- A társulás fontosnak tartja, hogy azokhoz is eljusson a kép-
zés lehetősége, akiknek az utazás nem vagy nehezen meg-
oldható. Ezért felkészültünk arra is, hogy a tanterem utazik
a lakosokhoz. A polgármesteri hivatallal együttműködve
megszervezhetők a tanfolyamok akár úgyis, hogy az oktatók
utaznak ki laptopokkal a helyszínre, ha legalább 10 érdeklődő
van a községben.

- Némelyek nem ijednek meg a rájuk zúduló tananyagtól?
– tudakolom Tóth Tihamér informatikustól. 

- A tanfolyamainkon mindenki megtanulja a számítógép alap-
vető kezelését, még azok is, akik nálunk kapcsolták be első
alkalommal a számítógépet. A tanfolyam végére a résztvevők
önállóan tudnak kérvényt, életrajzot és további dokumentu-
mokat írni, az interneten törvényeket, közhasznú informáci-
ókat, munkahelyi kínálatokat keresni, a keresett és talált in-
formációkat archiválni, e-mailt írni és fogadni, az e-mailhez
csatolt dokumentumokat kezelni. 

-bk-

Lakossági számítógép-kezelői tanfolyam Köbölkúton

Súčasní členovia Detského súboru Plamienok pracujú v sú-
bore dva roky. Sú to šikovné, vnímavé deti, ktorým nerobí
problém precvičiť hru, rozdeliť si nanovo úlohy a rovnako
kvalitne a zanietene hrať hoci aj o rok tú istú hru. Tak sa
stalo v tomto roku, keď s vlaňajšou hrou „Princezná na hráš-
ku“ vystúpili na krajskej súťaži „Detský javiskový sen“ v Šali. 

Podotýkam, že tu sa súťaží bez vekových kategórií. Súťa-
žia tu deti z takého malého súboru ako je náš, s deťmi zo ZUŠ
i s dospelými súbormi. Jednoducho, kto sa prihlási z Ni-
trianskeho kraja, súťaží. My sme sa umiestnili na druhom
mieste. Deti mali obrovskú radosť a s vďakou sme prijali po-
nuku vystúpiť na Celoslovenskej prehliadke „Zlatá priadka“
v Šali ako hosť, veď kto sa môže pochváliť účasťou na ce-
loslovenskej súťaži? Páčili sme sa. Naša vďaka patrí vede-
niu mestského kultúrneho strediska, ktoré nám maximálne
vychádza v ústrety a podporuje nás. Za takmer dvadsať ro-
kov činnosti som už zakúsila rôzne prístupy: prajné, chlad-
né, srdečné, ale aj nezáujem. Ale ubezpečujem, že slovens-
ké detské divadlo v Štúrove bude žiť dotiaľ, kým deti budú
mať záujem robiť divadlo. Ani ignorancia plameň v našom
plamienku neudusila. Síce sme si nemohli urobiť predstavenie,
ale my sme vďaku MsKS prežili. A boli sme úspešní. Veď tie-
to deti sa učia nielen správne hovoriť, ale prednášajú poéziu
a prózu. Náš člen Marek Nagy sa v okresnom kole „Hviez-
doslavov Kubín“ umiestnil na 2. mieste a postúpil do kraj-
ského kola, kde obsadil 3. miesto. Kto boli tie šikovné deti?

Dominika Dubská, Marek Nagy, Tomáš Máčady, Patrícia Pu-
skajlerová, Cyntia Strečková, Daniel Deák, Zuzana Bajte-
ková, Dávid Ježo, Martin Lakatoš, Scarlet Budajová, Niko-
la Horváthová, Michaela Košťálová, Nicol Hovanová, žia-
ci 3. C triedy, ktorým za prácu ďakujem a teším sa na bu-
dúcu spoluprácu. 

Mgr. Magdaléna Kuželová

Plameň Plamienka nezhasol
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1992 óta alkotnak és próbálnak Párkányban. Maguk mö-
gött tudnak öt kiadatlan demót, egy együttműködést Dubán
Dodival (2000 – 2002-ben) és egy lemezkiadási tárgyalást az
angliai Real World Records zenei kiadóval, ami éppen Dodi
halála miatt szakadt félbe. Ezt megelőzően a magyarországi
Sony Music kiadóval szakították félbe a tárgyalást éppen a kül-
földi lehetőség miatt. 

– Nem volt ez egy kicsit balszerencsés időszak? – kérdez-
tük Bognár Romant a zenekar alapítóját és vezetőjét.

– A siker szempontjából az volt. Talán abból a szempont-
ból is, hogy zenésztársaim lassan, egymás után kiváltak a ze-
nekarból. Én akkor is egy mérhetetlenül jó iskolának láttam
ezt az időszakot. Végül is Szlovákia egyik legjobb rockéne-
kesével dolgozhattam, akitől rengeteget tanultam és eljutott
a zenei anyagunk egy angliai kiadóhoz, amely hajlandó volt
velünk tárgyalni. Most már visszamenőleg látom, hogy még
nem volt teljesen érett ez az anyag. Talán pont erre a sok ku-
darcra volt szükségünk, hogy egy érettebb, több réteghez szó-
ló zenét írjunk. Nagyon fontos a Live Mirror mondanivaló-
ja is, és ha ezt érthetetlenül adjuk elő, akkor hiábavaló az igye-
kezetünk. Ehhez viszont sok év kitartó munkájára volt szük-
ség. 

– Mi hát a Live Mirror mondanivalója? 
– Az életünkről, az álmainkról, a fájdalmainkról, félelme-

inkről szólunk, s arról ami boldoggá tesz bennünket, meg ar-
ról a hihetetlen energiáról, amit érzünk és amit szeretnénk
átadni a rajongóinknak is. Sok esetben kritikát fogalmazunk
meg olyan élethelyzetekről, eseményekről, melyek mind-
annyiunk életét befolyásolják. Ezek elsősorban azokhoz az em-
berekhez szólnak, akik ennek okozói, másodsorban pedig azok-
hoz, akik teljesen beleásták magukat a kicsinyes, mindenna-
pi gondjaikba. Szeretnénk felnyitni a szemüket, megmutat-
ni nekik, hogy van más, nagyobb baj is a világon, ami re-
mélhetőleg felébreszti őket és segít átértékelni saját életüket.
Sokan mondták már, hogy egy picit negatív az üzenetünk, de
én úgy gondolom, hogy éppen ellenkezőleg. Kicsit szebbé, job-
bá szeretnénk vele tenni a környező világunkat, még akkor
is, ha az egész világot aligha válthatjuk meg. Bár ez a titkos
álmom.  Úgy gondolom, hogy akit megszólít a zene, az be-
leolvas a szövegébe és talán elgondolkodik fölötte. Ezért aka-
runk felelősségteljes szövegeket írni. Úgy gondoljuk szólni kell
a drog, alkohol és a dohányzás káros voltáról szólni, vagy az
erőszak, a gyűlölet, a faji, nemzetiségi, hovatartozás alapján
szított ellenségeskedés ellen. Szerintünk erről sohasem lehet
elég sokat beszélni. Szeretnénk elérni, hogy ez másokat is ins-
piráljon, hogy egy kicsit kifinomultabb, értelmesebb, teljesebb
kultúrát alkossunk.

– A közönségnek nincs gondja azzal, hogy angolul énekel-
tek? 

– Lehet, hogy részben igen, de a dalokat felkonferáljuk.
Egyébként nemcsak egy országban koncertezünk, ezért prak-
tikusabb angolul énekelnünk, hogy mindenhol értsék a
mondanivalónkat. Manapság már sokan tudnak angolul, leg-
alábbis a fiatalok és a zenekedvelők. Mindenképpen szeret-
nénk ismét külföldi kiadókat is megszólítani, s ebből a szem-
pontból is jobbnak láttuk az angol szövegeket. 

– Jelenleg milyen a felállás?
– Egy teljesen új emberekből álló zenekart állítottam

össze. Filozófiánk a régi: progresszív elemekkel gazdagított
rockzenét játszani tartalmas mondanivalóval. Múlt év máju-
sában megkértem Drozdík Leventét (dob) egy kis próba-együtt-
működésre, akiben egy hihetetlen tehetséget láttam meg. Egy-
két fellépés után eldőlt, hogy az együttműködés hosszútávú
lesz. Kajan Pistával az eredeti felállásból (billentyűs hangszerek)
még a rendkívül tehetséges Matus Pétert (basszusgitár) és a
sokoldalú Fabi Dávidot beszéltük rá az együttműködésre. 

Ezzel a felállással kezdtünk el koncertezni, egyelőre csak inst-
rumentális dalokkal, remélve, hogy majd betársul hozzánk egy
énekes is. Éreztük azonban, hogy a közönségnek csak akkor
fog tetszeni a zenénk, ha énekkel lesz kiegészítve. December
tájékán tehát Levente felhajtott egy énekesnőt. A zenekarhoz
közel állók kicsit szkeptikusan fogadták a hírt, hogy ezen posz-
ton nő foglal majd helyet, főleg Dubán Dodi után. A hölgy,
akit Gazdag Krisztának hívnak Budapestről jött és nem ismerte
Dodit. Lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy törhetetlen ma-
gabiztossággal jött, énekelt és győzött. Az éneklésen kívül –
szervezőként, dalszerzőként, dalszövegíróként és zenész-
ként is aktívan bekapcsolódott a zenekar alakításába. Ettől
kezdve a sok támogatónak köszönhetően, akik közül főleg az
AutoGas Slovakia Kft-t és a SZMAZE-t említeném, a zene-
kar pályája felfelé kezdett ívelni. A sok barát, rokon, isme-
rős is őszinte szeretettel segített. Egy gyors demó, néhány te-
hetségkutató és önálló koncert után úgy tűnik, hogy a kö-
zönséget megfogtuk. 

– Úgy hírlik, sokat zenéltek Magyarországon, de Csehor-
szágban és Romániában is. Lesz lehetősége az itthoni kö-
zönségnek is látni benneteket?

– Július 21-én felléptünk a DunaFesten, július 26-án pedig
egy önálló koncertünk volt a sétálóutcán. Legközelebb szep-
temberben a városnapokon lépünk ismét színpadra.

– Várható-e valamilyen hanganyag tőletek?
– Ezt nem akartuk elsietni, végül is ebben a felállásban csak

január óta létezünk. Viszont kész a demó és most készülünk
a kiadókkal való – remélhetőleg – sikeres tárgyalásra.  

-ms-

Bemutatjuk a Live Mirror zenekart
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Ebeden a borászat erőteljes gyökereket eresztett. Az ottani bo-
rászok évente rendszeresen borversenyt, borkóstoló bált ren-
deznek. Benefi László és Révész Gábor, ebedi borászok az Ister
Granum borlovagrend tagjai. Az ebedi kiskertészek szervezete
július 14-én rendezte meg az első Ebedi Borfesztivált, mely gaz-
dag programmal várta az érdeklődőket. A komáromi Vidám Fiúk
fúvószenekar zenés ébresztője és koncertje után főzőverseny zaj-
lott a községi hivatal udvarán. Az étkeket háromtagú zsüri ér-
tékelte Zapletal László elnökletével. A zsüri további tagjai a táti
Báthory József és a lévai Magna Viliam voltak, akik szerint az
első helyezést a privigyei Jozef Bulák érdemelte ki, míg a második
Friedl Edina (Móri Borok Háza), a harmadik pedig az ebedi Góra
József lett. A fesztivál borait környékünk kiváló borászai: Mi-
roslav Petrech, Drozdík József, Benefi László, Páldi Tamás, Mi-
kóczi Alajos, valamint a muzslai Becse József pincészete kínál-
ták az érdeklődőknek. A helyi sportpályán délután az ebedi öreg-
fiúk a bajnaiakkal mérték össze erejüket, amelyen a vendégek 3

: 1 arányban bizonyultak jobbnak. A rendezők nem feledkeztek
meg a változatos kultúrműsorról sem. A közönséget kitűnően szó-
rakoztatta az Ebedi Citerazenekar, az Ebedi Vegyeskórus, a ké-
méndi Gyöngyösbokréta ifjúsági néptánccsoport. Nagy sikert ara-
tott sramlizenéjével a táti Mechler Ferenc. Az éjszakába nyúló
szórakozást magyar-nóta csokorral színesítette Béres Jarmila és
Magyar Nándor, Balogh Béla népi zenekara kíséretével. A haj-
nalig tartó utcabálhoz Rackó Tibor és Mandák Norbert szol-
gáltatták a zenét. 

A rendezők köszönetüket fejezik ki a támogatóknak, ú.m.: Bát-
hori József, a 2006-os év vállalkozója (Tát), AGROVARIA ex-
port-import Kft., Smurfit Kappa Štúrovo Rt., Ebed község ön-
kormányzata, BRICOSTORE Kft. Budakalász, Regionális Fej-
lesztési Ügynökség (Párkány), UNISERVIS POTFAY – Potfay At-
tila (Ebed), Anna cipő – Mitták László (Párkány), GAMMARUS-
SK Kft. (SHIMANO) nagykereskedés (Bratislava-Ružinov). 

Burza Kálmán

Vinárstvo v Obide zapustilo hlboké korene. Tunajší vinári kaž-
dý rok usporiadajú súťaž vín a degustačný ples. Obidskí vinári Lász-
ló Benefi a Ing. Gábor Révész sú členmi Rytierskeho rádu viná-
rov Euroregiónu Ister-Granum. Základná organizácia Zväzu zá-
hradkárov v Obide usporiadala 14. júla ďalšie podujatie tejto sé-
rie: Obidský vínny festival, ktorý svojim pestrým programom pri-
lákal mnoho záujemcov. Po hudobnom budíčku a koncerte dy-
chovky „Vidám Fiúk“ (Veselí chlapci) z Komárna sa konala na dvo-
re obecného úradu súťaž vo varení. Jedlá posudzovala trojčlenná
porota, pod vedením Ladislava Zapletala. Ďalšími členmi poro-
ty boli József Báthory z Tátu a Viliam Magna z Levíc. Podľa ver-
diktu komisie prvé miesto získal Jozef Bulák z Prievidze, druhé mies-
to obsadila Edina Friedl (Dom mórskych vín), a bronzovú medailu
získal Jozef Góra z Obidu. Ušľachtilý mok festivalu ponúkali ná-
vštevníkom renomovaní vinári nášho regiónu: Miroslav Petrech,
József Drozdík, Ladislav Benefi, Tomáš Páldi, Alojz Mikóczi, a vi-
nárstvo Jozefa Becseho z Mužle. Na miestnom futbalovom ihris-
ku si zmerali sily „Oldboys“ mužstvá Obidu a obce Bajna. Víťazstvo

získali hostia (3 : 1). Usporiadatelia neopomenuli ani pestrý kul-
túrny program. O hodnotnú zábavu obecenstva sa postaral
Obidský citarový súbor, Obidský zmiešaný spevácky súbor a mlá-
dežnícky súbor ľudového tanca „Gyöngyösbokréta“ z Kamenína.
Takisto veľký úspech u obecenstva mal Ferenc Mechler z Tátu, kto-
rý zahral niekoľko tradičných šramli piesní. Vínny festival zavŕšila
do skorého rána trvajúca zábava, ktorú spestrili ľudovými pies-
ňami Jarmila Béres a Nándor Magyar, ktorých doprevádzala ľu-
dová hudba Bélu Balogha. Následne do tanca hral Tibor Rackó
a Norbert Mandák. Usporiadatelia vyslovujú poďakovanie spon-
zorom podujatia. Boli to: József Báthori – podnikateľ roka 2006
– Tát, AGROVARIA export-import s. r.o. Štúrovo, Smurfit Kap-
pa Štúrovo, a.s., Samospráva obce Obid, BRICOSTORE s. r.o. –
Budakalász, Regionálna rozvojová agentúra Južný región – Štú-
rovo, UNISERVIS POTFAY – Attila Potfay, Obid, Anna obuv –
Ladislav Mitták, Štúrovo, GAMMARUS-SK s.r.o. (SHIMANO) veľ-
koobchod a predajňa, Bratislava – Ružinov. 

Koloman Burza

Borfesztivál Ebeden

Vínny festival v Obide

Manapság nem kis gond a napi egész-
séges táplálkozás megoldása, mivel meg-
változtak az étkezési szokásaink, de az íz-
lésvilágunk is. Sokszor előnyben részesít-
jük a gyorsétkezést. A hagyományos együt-
tétkezésre nincs lehetőség, a családi asztalt
körül ülő étkezés összetartó ereje kihűlő-
ben van. Az étkezés új formáit az éttermek,
az üzemi, iskolai konyhák biztosítják. Sze-

rencsére városunkban – többek között – van
olyan iskolai konyha, ahol a nagyüzemi
technológiával is vissza tudják adni az éte-
lek hazai ízét. Ilyen az összevont szakkö-
zépiskola konyhája. E konyha személyze-
te konyhatitkokat őriz, amelyeket napon-
ta alkalmaznak a gyakorlatban. Papp János
főszakács az az egyéniség, aki nagyban is
jól tud főzni és mindenben keresi, kutatja
a hazai ízeket. Kifinomult ízvilágát gyer-
mekkorából hozta. Falun nevelkedett, s ma-
gában őrzi az igazi szilvalekvár ízét, a ke-
mencében sült kenyér illatát, a kertben ter-
mett zöldségből készült lecsó, az udvaron
nőtt csirkéből főtt csibepaprikás megmá-
síthatatlan ízét. Ízvadásznak is nevezhető,
de mindezt csak úgy tudja a gyakorlatban
alkalmazni, hogy a mellette dolgozó Jere-
miás Emma és Godó Éva segédszakácsok
szakmabeli szeretete és tudása is átlagon fe-
lüli. Ismerik egymás gondolatát is. Laki
Irma a konyha esztétikai felelőse, keze nyo-
mán az étkészletek, evőeszközök a higié-
niai elveknek megfelelően ragyognak. A

konyha személyzete sok ember étkezéséről
gondoskodik. Az iskolai étkezde vezetője,
Kovács Mária elmondása szerint 240 sze-
mély a bentlakó kosztosok száma, s ezen
kívül már harmadik éve biztosítják az étel
szállítását a speciális iskola 72 diákjának.
Ebben az iskolában sok a hátrányos hely-
zetű gyermek, akik otthon sok esetben nem
részesülnek ilyen ellátásban. Tarics Valé-
ria és Detven Ilona rendkívül ügyesen
szolgálnak ki minden egyes étkezőt, annak
ellenére, hogy szűk az étkezésre alkalmas
terület. A konyha szerény költségvetése mel-
lett is kiválóan teljesíti feladatát, bár nem
ártana olyan támogató, aki besegítene a
konyhai edények felújításába. Nyáron is
üzemelnek, négy héten keresztül ugyanis
a turistáknak főznek, naponta 100 regge-
lit, illetve vacsorát készítenek. Értékeljük
munkájukat és igyekezetüket és köszönjük
áldozatos munkájukat a speciális iskola ta-
nulói és pedagógusai nevében, mert évről
évre kitűnően vizsgáznak. 

Hajtman Kornélia 

Konyhatitkok
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Jesenné mestské dni 
28. 09. 2007 (piatok)

14.00 – 17.00 VI. Podunajský folklórny festival (Pešia
zóna)

14.00 – 14.30 Slávnostný sprievod folklórnych súborov v
krojoch

14.30 – 17.00 Vystúpenie súborov regiónu Ister-Granum
a družobných miest

17.00 – 01.00 Hudobno-zábavný program v programo-
vom stane. Účinkujú : hudobné a tanečné
skupiny z družobných miest a zo Štúrova

29.09.2007 (sobota)

11.00 – 12.00 Hudba na počúvanie – dychový orchester
hudobnej školy Bélu Bartóka z Vácu (Pešia
zóna)

13.00 – 15.00 Medzinárodný pouličný beh cez most
Márie Valérie – 4,2 km. Registrácia účast-
níkov je od 10.00 – do 11.30 v Športovej
hale v Ostrihome. Vyhodnotenie o 14.30 v
areáli TK Vadaš.

16.00 – 17.00 Tanečná show na Pešej zóne 
17.00 – 18.30 Slávnostný sprievod a ceremoniál Rytiers-

keho rádu Vinum Ister – Granum Regionis
na Pešej zóne

18.30 – 01.00 Hudobno-zábavný program v programo-
vom stane Účinkujú: hudobné, tanečné a
iné zábavné skupiny zo štátov V4 a Štúrova 

21.00 Ohňostroj na brehu Dunaja

Kurzy
Mestské kultúrne stredisko oznamuje záujemcom, že aj v
tomto školskom roku otvára nasledovné jazykové a prak-

tické kurzy:

- Angličtina pre začiatočníkov a pokročilých (2.000,- Sk)
- Nemčina pre začiatočníkov a mierne pokročilých (2.000,-

Sk)
- Taliančina pre začiatočníkov (2.000,- Sk)

- Ruština pre začiatočníkov (2.000,- Sk)
- Účtovníctvo (2.000,-Sk)

- Plávanie pre najmenších (1.500,- Sk) + vstupné alebo per-
manentka 

(pre vekovú kategóriu od 9 mesiacov do 3 rokov)

Kurzy sa uskutočnia v mesiacoch október až apríl v rozsahu
60 vyučovacích hodín. Kurzy otvárame v prípade dostatoč-
ného počtu záujemcov. Bližšie informácie Vám poskytneme

osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 036/7511 108 v
MsKS. Prihlásiť sa môžete do 21. septembra 2007. Každého

záujemcu srdečne očakávame!

Tanfolyamok
A Párkányi Városi Művelődési Központ értesíti az érdeklődő-
ket, hogy az elkövetkező tanévben is indít nyelv- és gyakor-

lati tanfolyamokat:
- Angol kezdőknek és haladóknak (2.000,- Sk)
- Német kezdőknek és haladóknak (2000,- Sk)

- Olasz kezdőknek (2.000,- Sk)
- Orosz kezdőknek (2.000,- Sk)

- Könyvelés (2.000,- Sk)
- Úszás babáknak, gyermekeknek (1.500,- Sk) + belépő vagy

bérlet 
(9 hónapos kortól 3 éves korig)

A 60 tanítási órából álló tanfolyamok októbertől áprilisig
tartanak. A tanfolyamokat kellő létszámú jelentkező esetén
tudjuk elindítani. Közelebbi információkat munkanapokon
8.00-tól 15.00 óráig személyesen vagy a 036/7511 108 tele-
fonszámon kaphatnak a párkányi kultúrházban. Jelentkezési

határidő: 2007. szeptember 21.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Őszi városnapok
2007. szept. 28. (péntek)

14.00 – 17.00 VI. Duna-menti Folklórfesztivál (sétáló-
utca)

14.00 – 14.30 A folklórcsoportok ünnepi felvonulása nép-
viseletben

14.30 – 17.00 Az Ister – Granum Eurorégió és a testvér-
városok folklórcsoportjainak bemutatko-
zása

17.00 – 01.00 Zenei és egyéb szórakoztató műsorok a
programsátorban a testvérvárosok és pár-
kányi szereplők közreműködésével 

2007. szept. 29. (szombat)

11,00 – 12,00 Térzene a sétálóutcán. Közreműködik a
váci Bartók Béla Zeneiskola Fúvószenekara

13.00 – 15.00 Nemzetközi futóverseny a Mária Valéria
hídon – 4,2 km. Regisztráció az esztergomi
sportcsarnokban 10.00 – 11.30 között.
Eredményhirdetés 14.30-kor a párkányi
Vadas termálfürdőben.

16.00 – 17.00 Táncbemutató a sétálóutcán
17.00 – 18.30 A Vinum Ister – Granum Regionis Borlo-

vagrend ünnepi felvonulása és ceremóniája
a sétálóutcán

18.30 – 01.00 Zenés, táncos és egyéb szórakoztató műso-
rok a programsátorban. Közreműködnek a
V4–es államokból meghívott zenekarok,
valamint párkányi zenészek és táncosok.

21.00 Tüzijáték a Dunaparton
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Júniusban történt Stalo sa v júni
2. – AquaPhone – performance a Dunán keresztül, Alfred Zim-

merlin és Markus Eichenberger zenei kompozíciója Parti Nagy
Lajos szövegével. A rendezvény keretében zajlott az I. Párkányi
Hídőr Könyvünnep a sétáló utcán a Ráday Könyvesház és a
Kalligram Kiadó részvételével, melynek keretében Parti
Nagy Lajos írói estje is megvalósult.

3. – Miénk a vár – a Szt. Imre Római Katolikus Óvoda óvodá-
sainak fellépése a Budai Várban megtartott gyermeknapon. 
– Štúrovo – Neded 4:1 (2:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.

7. – A V4-ek tűzoltóinak nagyszabású közös gyakorlata a papírgyár
előtt.

8. – VIII. Kuckó Bábfesztivál a VMK nagytermében. A fesztiválon
résztvevő bábcsoportok: Pinocchió (Nyergesújfalu), Tátika
(Tát), Gólyaláb (Hetény), Tarczi Lajos Bábegyüttes (Hetény),
Prücsök (Marcelháza) és a házigazda Kuckó.

10.– Partizánske – Štúrovo 1:3 (1:2) – bajnoki labdarúgó mér-
kőzés. 

14.– Alexander Gelman: A pad – komédia egy felvonásban az
El Camino Étteremben. Előadta: Dér Denisza és Őze Áron.
A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás Balassi Klubjának ren-
dezvénye.

17.– Štúrovo – Šamorín 3:2 (1:0) – a III. labdarúgó liga nyuga-
ti csoportjának zárófordulójában. Csapatunk a 14. helyen vég-
zett. 

11-18. – Trópusi kánikula.
20.– A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola végzős diákjainak mun-

káiból nyílt kiállítás a városi galériában.
– Dunai halászat címmel nyílt kiállítás a városi múzeumban.

22.– Élőlánccal a dohányzás ellen – a gimnázium diákjainak ak-
ciója a sétálóutcán. 
– a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma pozsonyi székházában
a Pegazus pályázat díjainak átadása keretében, a Szlovákiai Ma-
gyar Írók Társasága köszöntötte a 75 éves Vércse Miklóst. 
– Herczeg Ferenc: Majomszínház – a nánai színjátszó csoport
fellépése az esztergomi Várszínházban. 
– Hatalmas felhőszakadás vetett véget ideiglenesen a káni-
kulának. 

23. – Háló találkozó a VMK-ban. Vallásos előadások, kiscsoportos
beszélgetések, valamint szentmise a Szt. Imre római katolikus
templomban.
– Múzeumok éjszakája – gazdag programok Esztergomban és
Párkányban. A párkányi műsorok: a Liszt Ferenc Művésze-
ti Alapiskola kamarazenekarának hangversenye a Városi Ga-
lériában, Herman Ákos palóc népmeséket mesélt a Városi Mú-
zeumban, Pásztor János és zenészbarátainak koncertje ugyan-
ott. A rendezvény egész ideje alatt kézműves bemutatók zaj-
lottak a múzeumkertben. 

24.–a 12. Dorogi Nemzetközi Kórustalálkozón szerepelt a Cse-
madok Szivárvány kórusa. 
– A lengyelországi Klobuckban szerepelt a Liszt Ferenc Mű-
vészeti Alapiskola pedagógusai és barátai által előadott
könnyűzenei összeállítás.

29.– A kéméndi Szerelem-szigeten megkezdődött a második Szi-
kince-Ghymes Fesztivál.

30.– Karatecsúcs a Vadas termálfürdőben. a Szlovák Kyokushin
Karate Szövetség elnöke, Rácz Norbert vezetésével 24 órás
edzést tartott 15 karatéka. Az esemény bekerül a szlovák re-
kordok könyvébe. 

(p.j.) 

2. – AquaPhone – performanc cez Dunaj. Hudobná choreogra-
fia Alfreda Zimmerlina a Markusa Eichenbergera na text La-
josa Parti Nagya. V rámci podujatia sa uskutočnil I. Festival
knihy Strážcu mosta v spolupráci s vydavateľstvami Kalligram
a Ráday Könyvesház, na ktorom sa uskutočnila beseda s Pe-
trom Michalovičom a Miroslavom Marcellim, redaktormi ča-
sopisu Anthropos.

3. – „Hrad je náš“ – vystúpenie škôlkárov Cirkevnej MŠ Sv. Imri-
cha v Budapešti na budínskom hrade z príležitosti Medziná-
rodného dňa detí. 
– Štúrovo – Neded 4:1 (2:1) – majstrovský futbalový zápas.

7. – Spoločné cvičenie požiarnikov a záchranárov štátov V4 pred
celulózkou.

8. – VIII. Bábkarsky festival Kuckó vo veľkej sále MsKS. Festi-
valu sa zúčastnili bábkové súbory: Pinoccyióo (Nyergesújfa-
lu), Tátika (Tát), Gólyaláb (Chotín), BS Lajosa Tarcziho (Cho-
tín), Prücsök (Marcelová) a domáci Kuckó.

10. – Partizánske – Štúrovo 1:3 (1:2) – majstrovský futbalový zá-
pas.

14. – Alexander Gelman: A pad (Lavica) – komédia v jednom dej-
stve v Kaviarni El Camino. Účinkovali: Denisa Dér a Áron Őze.
Podujatie Kultúrneho združenia Štúrovo a okolie. 

17. – Štúrovo – Šamorín 3:2 (1:0) – v záverečnom kole III. fut-
balovej ligy skupiny Západ. Naše družstvo skončilo na 14. mies-
te.

11-18. – Tropická horúčava.
20. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z prác absolventov

ZUŠ Ferenca Liszta.
– Pod názvom „Dunajské rybárstvo“ bola otvorená výstava
v mestskom múzeu. 

22. – Žiaci gymnázia usporiadali akciu proti fajčeniu na pešej zóne.
– V bratislavskom Múzeu maďarskej kultúry na Slovensku pri
odovzdávaní cien Pegazus Spolok maďarských spisovateľov na
Slovensku pozdravil Miklósa Vércseho z príležitosti jeho 75.
narodenín.
– Herczeg Ferenc: Majomszínház – vystúpenie divadelného sú-
boru z Nány v ostrihomskom Hradnom divadle. 
– Prietrž mračien ukončila dočasne tropické horúčavy vo ve-
černých hodinách.

23. – Stretnutie veriacich v MsKS, z príležitosti čoho sa konali red-
nášky, diskusie a svätá omša v Rímsko-katolíckom kostole Svä-
tého Imricha. 
– Noc múzeí – bohaté programy v Ostrihome a Štúrove. V Štú-
rove: koncert komorného orchestra ZUŠ Ferenca Liszta v mest-
skej galérii, rozprávky v podaní Ákosa Hermana, gitarová hud-
ba Jána Pásztora a jeho priateľov v mestskom múzeu. Počas
celého podujatia sa konala prezentácia remeselníkov v záhrade
múzea.

24. – Na 12. Medzinárodnom stretnutí spevokolov v Dorogu účin-
koval spevokol MO Csemadoku, Szivárvány. 
– V poľskom družobnom meste Klobuck účinkovali pedagó-
govia a priatelia ZUŠ F. Liszta s pásmom populárnych melódií. 

29. – Na kamenínskom ostrove lásky sa začal trojdňový festival
Szikince-Ghymes. 

30. – Na termálnom kúpalisku Vadaš, pod vedením Norberta Rác-
za, predsedu Slovenského spolku Kyokushin karate sa usku-
točnil 24-hodinový tréning za účasti 15-ych karatistov. Tré-
ning sa zapísal do Knihy slovenských rekordov. 

(p.j.)

PRIJMEME ČAŠNÍČKU (aj nevyučenú, môže byť 

aj brigádnička) info: Kormošová – 0905 513 732 
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Júliusban történt Stalo sa v júli
1. – Véget ért a háromnapos Szikince-Ghymes fesztivál a kémén-

di Szerelem-szigeten. 
- XXXIII. Ipolyparti randevú – dal- és táncünnepély Szalkán.
2. – Holtan találtak Ebeden saját háza padlásán egy 65 éves asszonyt.

A vizsgálat megállapította, hogy az idős asszonyt szíven szúrták.
4. – Virágok és a nő – a Városi Galériában megnyílt Lýdia Kráľo-

vičová tárlata.
5. – A Zenei nyár keretében a Zephyr (Párkány) és a Juraj Turtev

and Blues Club (Pozsony) koncertezett a Sétáló utcán.
6. – A bélai kastély felújítása során 145 háborús lövedéket találtak.

A tűzszerészek a robbanószereket a helyszínen hatástalanítot-
ták. 

8. – A Zenei nyár keretében fellépett a Kuckó bábcsoport, az Ext-
rém tánccsoport, valamint az Akustic együttes. 

12. – A Zenei nyár keretében a La Funk (Párkány) és a Flat Five
Funky (Prága) koncertezett a Sétálóutcán. 

14. – Az I. Ebedi Borfesztivál és nemzetközi főzőverseny. 
16. – Több mint egy hétig tartó kánikula kezdődött. A hőmérsék-

let a déli órában elérte a 38-40ºC-t.
17. – A Szuverenitás napja. A Matica slovenská helyi szervezetének

rendezvénye a Sétálóutcán.
18. – Hamis bankjegyeken vett gépkocsit két férfi Garamkövesden.

Az elkövetők 26 ezer koronát adtak az autó tulajdonosának. Mi-
után távoztak, az eladónak feltűnt, hogy az összes bankjegy sor-
száma azonos.

19 – 20 – 21.– DanubiaFest a kikötői parkolóban. Többek között
felléptek: Gladiator, Suck Us, 

Partyzän, Cherokee, Nautilius, Rock Stone, Tequila, Cover Band,
Tankcsapda. Polemic, Boboš and The Frozen Dozen, Califor-
nia (Szlovákia), Zorall, Back II Black, Live Mirror 

20. – A nyomozók Pozsony-környéki ismerőseinél elfogták H.G.-
t (45), az idős ebedi asszony gyilkosát, aki beismerte tettét.

21. – A trencséni szlovák maratoni kajak-kenu bajnokságon K-1-
ben Kecskeméti Jutka, míg K-2-ben a Kecskeméti Jutka – Vido
Katalin páros bajnoki címet nyert az ifjúsági kategóriában.

22. – A Zenei nyár keretében fellépett a Dance Club Devils (Pár-
kány) és az Eminent (Galgóc).

24. – Kissé enyhült a hőség. Már „csak” 30-35ºC. 
25. – Délután tűz pusztított a kéméndi Zoofruct kft. gyümölcsö-

sében. Mintegy 8-10 hektárnyi terület égett le, a tűz főleg a
meggyfákat pusztította el.

26. – A Zenei nyár keretében fellépett a Live Mirror együttes (Pár-
kány). 

(p.j.) 

1. – Skončil sa trojdňový festival Szikince-Ghymes na Kamenín-
skom ostrove.

- XXXIII. Stretnutie folklórnych skupín v Salke.
2. – Na povale vlastného domu v Obide našli zavraždenú 65-roč-

nú ženu. Šetrenie ukázalo, že bola pichnutá do srdca. 
4. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z olejomalieb Lý-

die Kráľovičovej pod názvom „Kvety a žena“. 
5. – V rámci Hudobného leta na pešej zóne sa konal koncert sku-

pín Zephyr (Štúrovo) a Juraja Turteva and Blues Band (Bra-
tislava). 

6. – Pri rekonštrukcii kaštieľa v Belej našli 145 kusov munície z
čias druhej svetovej vojny. Pyrotechnici muníciu na mieste
zneškodnili. 

8. – V rámci Hudobného leta vystúpil bábkový súbor Kuckó, ta-
nečná skupina Extrém a konal sa koncert skupiny Akustic (Štú-
rovo). 

12. – V rámci Hudobného leta sa konal koncert skupín La Funk
(Štúrovo) a Flat Five Funky (Praha). 

14. – I. Festival vína a medzinárodná súťaž vo varení v Obide.
16. – Začali sa horúčavy, trvajúce vyše týždňa. Teplota v po-

ludňajších hodinách sa pohybovala okolo 38-40 º C. 
17. – Deň zvrchovanosti. Podujatie MO Matice slovenskej na pe-

šej zóne. 
18. – Dvaja muži zaplatili za kúpené auto falošnými tisíckami v

Kamenici nad Hronom. Po ich odchode predávajúca zistila,
že bankovky majú rovnaké poradové číslo. 

19-20-21. – Danubia Fest na prístavnom parkovisku. Účinkovali:
Gladiator, Suck Us, 

Partyzän, Cherokee, Nautilius, Rock Stone, Tequila, Cover
Band, Tankcsapda. Polemic, Boboš and The Frozen Dozen,
California (Szlovákia), Zorall, Back II Black, Live Mirror. 

20. – Pri Bratislave policajti zatkli 45-ročného G.H., vraha ženy
z Obidu, ktorý sa svojmu trestnému činu priznal. 

21. – Na maratónskych tratiach Majstrovstiev Slovenska v Tren-
číne v kategórii žiačok získali majstrovské tituly Jutka Kec-
skemétiová (K-1), a dvojica Jutka Kecskemétiová – Katarína
Vidová (K-2).

22. – V rámci Hudobného leta sa uskutočnilo vystúpenie taneč-
nej skupiny Dance Club Devils (Štúrovo) a koncert skupiny
Eminent (Hlohovec). 

24. – Zmiernili sa horúčavy na 30-35 ºC.
25. – Pustošil požiar v ovocnom sade Zoofruct s.r.o. v Kamení-

ne. Zhorelo asi 8-10 hektárov. 
(p.j.)

A Mrs. Globe 2007 szépségversenyen Magyarországot és Szlo-
vákiát képviselő két hölgy találkozott szombaton a Mária Valéria
híd közepén, hogy népszerűsítsék az édesanyák számára kiírt szép-
ségversenyt, és tanácsaikkal segítsék egymást a döntő előtt. „A ve-
télkedőt szeptember elsején rendezik a kaliforniai Palm Springsben,
fő támogatója Arnold Schwarzenegger kormányzó lesz. A jóté-
konysági versenyt a WIN Foundation, azaz a bántalmazott nők meg-
segítésére létrehozott alapítvány rendezi” – árulta el a részletekről
a verseny magyarországi győztese, Dúzs Anikó. A 32 éves hölgy-
nek egy kisfia van, s 14 éves korában nyerte meg élete első szép-
ségversenyét. Korábban Amerikában modellkedett. A szlovákiai győz-
tes Németh Yvett 32 éves, egy kislány édesanyja. Televíziós mű-
sorvezetőként dolgozik, szerepelt egy valóságshowban és a dalai-
val kiadott CD platinalemez lett. A Mrs. Globe-ot 26 évnél idősebb
nők számára írják ki, feltétel még, hogy a jelölt férjnél legyen, de
lehet elvált is és kimondottan előnyt jelent, ha édesanya. 

(mti)

Dve dámy, ktoré zastupovali Slovensko a Maďarsko na súťaži
krásy Mrs. Globe 2007 sa stretli na Moste Márie Valérie, aby po-
pularizovali súťaž krásy vypísanú pre mamičky a zároveň si na-
vzájom pomohli pred finále. „Súťaž sa uskutoční prvého septembra
v kalifornskom Palm Springs, pod záštitou guvernéra Arnolda
Schwarzeneggera. Dobročinnú akciu usporiada WIN Foundation,
t.j. Nadácia pre pomoc ubližovaným ženám“ – prezradila detai-
ly maďarská víťazka súťaže Dúzs Anikó. 32-ročná dáma má ma-
lého syna a prvú súťaž krásy vyhrala v 14-tych rokoch. Dávnej-
šie pracovala ako modelka v USA. 

Slovenská víťazka Yvett Némethová má malú dcérku. Pracuje
ako moderátorka, vystupovala v reality show a vydala platino-
vú CD. Mrs. Globe je súťaž pre ženy staršie ako 26 rokov, pod-
mienkou je, aby boli vydaté, ale môžu byť aj rozvedené. Je výhodou,
keď majú dieťa. 

-mti- 
(preklad: gp) 

Kráľovné krásy na mosteSzépségkirálynők a hídon
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Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom riadnom zasad-
nutí dňa 10. júla 2007: 

– zobralo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca MZ, La-
dislava Kormoša vo volebnom obvode č.I. Zároveň zobralo na ve-
domie nastúpenie kandidáta Ing. Ladislava Proszonitsa za poslanca,
a konštatovalo že Ing. Ladislav Proszonits zložil zákonom pred-
písaný sľub poslanca. (Ladislav Kormoš odôvodnil svoje odstúpenie
s odvolaním sa na rodinné problémy).

– zobralo na vedomie prípravu projektovej dokumentácie na pre-
stavbu bazénového areálu Vadaš s.r.o. Zároveň uložilo mestské-
mu úradu v spolupráci s konateľom Vadaš s.r.o. pripraviť a za-
bezpečiť verejné obstarávanie na spracovanie architektonickej štú-
die a projektovej dokumentácie tak, aby sa projekt dal realizovať
aj etapovite, a na financovanie celého projektu resp. jednotlivých
stavebných objektov hľadať alternatívne možnosti financovania.
Investíciu mieni financovať mesto zo štrukturálnych fondov Eu-
rópskej únie. Prestavba by sa mala začať najskôr v roku 2008 a
realizovala by sa behom troch rokov, a predstavovala by hodno-
tu 300 až 600 miliónov korún. Investícia by sa týkala rekonštrukcie
celého bazénového areálu (vybudovanie recyrkulačných systémov),
rozšírenie tobogánu na mieste krytej plavárne, vybudovania no-
vého krytého komplexu a ďalších úprav. 

– schválilo úpravu rozpočtu MsKS , čím sa účelové prostried-
ky zvýšia o 700 000 Sk z položky určenej na rekonštrukciu a pre-
sťahovania kultúrnych ustanovizní na ZŠ Terasy, z dôvodu ne-
čerpania tejto položky. Sumu kultúrne stredisko použije na re-
konštrukciu klimatizačného zariadenia, opravu strechy a na vý-
menu okien.

– schválilo lokalitu sídliska Terasy II. pri križovatke ulíc F. Rá-
kócziho a Želiarsky svah na výstavbu cca. 24 nájomných bytov
v dvoch bytových domoch, vybudovania parkoviska a detského
ihriska. Zároveň uložilo MsÚ zahájiť projektovú prípravu dvoch
bytových domov. Mesto mieni financovať výstavbu predovšetkým
zo štátnych zdrojov v rokoch 2008-2009.

– schválilo priamy odpredaj pozemku (zastavanej plocha budovy
bývalej materskej školy) na Družstevnom rade o výmere 4418 m2,
za cenu 3.313.500,-Sk do vlastníctva spoločnosti Bono Publico
s.r.o

– schválilo predĺženie zmluvy o výpožičke budovy pre Cirkev-

nú materskú školu Svätého Imricha s výchovným jazykom ma-
ďarským na dobu ďalšieho jedného roka.

– schválilo zrušenie nájomných bytov mesta v obytnom dome
na Dunajskej č.11 z dôvodu odstránenia stavby. Nájomníkom uve-
dených bytov po odstránení stavby bude zabezpečené náhradné
bývanie v azylovom dome.

– schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry, vzde-
lávania a športu pre nasledovných žiadateľov:

– Plavecký oddiel Delphinus pri TJ Dunaj – na ceny „NON STOP
plávania 24 hodín – XIII. Ročník“ 3.000,-Sk

Plavecký oddiel Delphinus pri TJ Dunaj – na ceny pretekov „Štú-
rovské stovky XXVIX. ročník“ 3.000,-Sk

Folklórny súbor Kisbojtár – na projekt „Družobné dni 
20.000,-Sk

Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri SOA – na osla-
vy „15. výročia založenia školy“ 17.500,-Sk

– uložilo MsÚ v súčinnosti s komisiou výstavby, životného pro-
stredia, územného plánovania a dopravy a náčelníkovi mestskej
polície spracovať a predložiť MZ komplex opatrení, zameraných
na znižovanie rizikovosti všetkých účastníkov prevádzky na
mestských komunikáciách a verejných priestranstvách. Ďalej bez-
odkladne obmedziť dopravným značením rýchlosť prevádzky mo-
torových vozidiel obojsmerne na úseku ul. Széchenyiho a Sobie-
skeho po križovatku pri MsKs na 40 km/hod.

– MZ sa pripája k iniciatíve mesta Tornaľa v záujme zachova-
nia existencie tanečného folklórneho súboru „Ifjú Szivek“, ktorú
v budúcnosti bude podporovať morálne aj hmotne v rámci svo-
jich možností.

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa
16. júla 2007: 

– schválilo mimoriadnu dotáciu pre Občianske združenie „Pre
naše deti a našu školu“ pri ZŠ Endre Adyho vo výške 100 000.-
Sk, na účel realizácie miniihriska s umelou trávou, ako sponzo-
ring. Zároveň znížilo rozpočet ZŠ Endre Adyho o 100 000,- Sk.
Združenie získalo grant v sume 750 000.- Sk od Ministerstva škol-
stva a Slovenského futbalového zväzu, resp. UEFA na realizáciu
tohto miniihriska. K tomu ďalších 650 000 korún má zabezpečiť
sponzorstvom. 

Správy mestského zastupiteľstva

Víťazom verejného obstarávania vypísaného na vyhotovenie nového
územného plánu mesta sa stala bratislavský firma AUREX s.r.o. Na
základe zmluvy, ktorú mesto podpísalo s víťaznou firmou 14. júla,
nový územný plán bude hotový o rok (predchádzajúci bol vypraco-
vaný ešte v roku 1998). Nový územný plán je potrebný preto, na-
koľko v živote mesta došlo v minulom desaťročí k viacerým významným
zmenám, ktoré v značnej miere ovplyvňujú ďalší rozvoj mesta. Ta-
kou bola napríklad odlúčenie Nány v roku 1990, a Obidu v roku 1999,
ďalej obnovenie mosta Márie Valérie, uzatvorenie smetiska, zásadné
zmeny na trhu práce, v doprave a ochrane životného prostredia, ale-
bo požiadavka vybudovania priemyselného parku, atď. Nie je za-
nedbateľné ani to, že uchádzať sa o financie zo zdrojov EÚ je mož-
né iba na také investície, ktoré sú zakotvené v územnom pláne. 

K vypracovaniu územného plánu mesto zadalo vyhotovenie štú-
die, z ktorej vyberáme niektoré námety. V rozvojovom pláne VÚC prie-
myselný park figuruje pod názvom Štúrovo – Obid. O umiestnení prie-
myselného parku kolujú rôzne varianty, no o mieste presnej lokali-
ty ešte neexistuje definitívne rozhodnutie. 

Vytvorenie severo-južného dopravného koridoru prináša so sebou
výstavbu mostu nákladnej dopravy medzi papierenským závodom a
mestom, tesne vedľa závodu. 

Pravdepodobne do územného plánu sa dostane aj cyklistická tra-
sa, ktorá by viedla od Komárna pozdĺž Dunaja, a v Štúrove cez ná-
kladný most by smerovala cez Ostrihom do Visegrádu. Cyklisti pri

Visegráde by mohli prejsť cez Dunaj a cez Nagymaros, Szob, Salku
by mali možnosť vrátiť sa do Štúrova. 

Územný plán bude riešit aj to, na aké účely sa využije lokalita na
ľavej strane kamenickej cesty v smere do Nány. Tu na rozlohe asi 3,5
ha by chcel postaviť obytnú zónu Mikuláš Gyetven, ale i vedenie Va-
dašu počíta s využitím tohto priestranstva. 

Počíta sa aj s vybudovaním dvoch cestných komunikácií. Jedna by
bola pokračovaním Továrenskej cesty pozdĺž papierenského závodu
smerom do Nány pri niekdajšom smetisku. Druhá by viedla od hlav-
nej autobusovej zastávky – súbežne s areálom kúpaliska – do Kamenice
nad Hronom. 

Zo štúdie môžeme sa dozvedieť, že v Štúrove je cca 7280 pracov-
ných miest. V roku 2001 evidovali 6474 aktívnych práceschopných
ľudí (včetne nezamestnaných). V roku 2005 nezamestnanosť v mes-
te bola 10 %-ná, (679 osôb). V roku 2002 nezamestnanosť v meste
bola ešte 25,43 %-ná. Približne 2500 osôb prichádzalo pracovať do
Štúrova z okolitých obcí. Zo 5395 (6474-679=5795) Štúrovčanov
1015 našlo prácu mimo mesta, z toho 214 ľudí v zahraničí. 

V roku 2008, keď nový územný plán bude hotový, obyvatelia môžu
dokument pripomienkovať. Mestský úrad plánuje aj uskutočnenie fóra
obyvateľov, o ktorom miestnu verejnosť budú včas informovať. Od-
borníci bratislavskej firmy dajú návrh do konečnej podoby po obdržaní
všetkých pripomienok. 

-O- (preklad: gé)

Pripravuje sa nový územný plán mesta
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Párkány város képviselőtestülete 2007. július 10-i rendes ülésén:
– tudomásul vette Kormoš László lemondását képviselői mandá-

tumáról az 1. számú választókörzetben. Egyben tudomásul vette, hogy
Proszonits László pótképviselő elfoglalta a megüresedett képviselői
helyet. Továbbá tudomásul vette, hogy Proszonits László letette a
törvényben előírt képviselő fogadalmat. (Kormoš László családi prob-
lémákra hivatkozva mondott le.) 

– tudomásul vette a Vadas Kft. fürdőkomplexumának átépítését
célzó tervdokumentáció előkészítésére tett javaslatot. Egyben feladatul
adta a városi hivatalnak, hogy a Vadas Kft. ügyvivőjével együttmű-
ködve készítse elő és biztosítsa az építészeti tanulmányterv és terv-
dokumentáció közbeszerzését úgy, hogy a tervezet szakaszosan is meg-
valósítható lehessen, és a terv finanszírozására keressenek alterna-
tív megoldási lehetőségeket. A beruházást a város az uniós struktu-
rális fejlesztési alapokból kívánja finanszírozni. A mintegy 300-600
millió korona ráfordítást igénylő átépítésnek leghamarább 2008-ban
kellene megkezdődnie és három év alatt valósulna meg. A rekonst-
rukció érintené az összes medencét, amelyeket vízforgató berende-
zéssel szerelnének fel, továbbá magában foglalná a csúszdák bőví-
tését a fedett uszoda helyén, egy új fedett komplexum kiépítését és
egyéb átalakításokat.

– jóváhagyta a városi művelődési központ költségvetésének meg-
változtatására tett javaslatot, amelynek értelmében a beruházási for-
rások 700 000 koronával emelkedtek. Az emelés a városi kulturá-
lis intézmények költözésének elhalasztása miatt vált lehetségessé. Az
összeget a művelődési ház a klimatizációs berendezés felújítására, te-
tőjavításra és az ablakok cseréjére fordítja.

– jóváhagyta a Rákóczi utca és a Bérespart kereszteződésénél lévő
szabad terület lakásépítés céljára való felhasználást. Az adott terü-
leten két lakótömbben mintegy 24 lakás továbbá parkoló és gyer-
mekjátszótér épülne. Egyben feladatul adta a városi hivatalnak. hogy
kezdje meg az építkezés tervezési folyamatát. A város elsősorban ál-
lami forrásokból szeretné finanszírozni a 2008-2009-ben megvaló-
sítandó lakásépítést. 

– jóváhagyta a Szövetkezeti soron lévő 4418 m2 alapterületű be-
épített telek (egykori óvoda) 3.313.500.- koronáért való egyenes el-
adását a Bono Publico Kft-nek.

– jóváhagyta további egy évre a Szent Imre Egyházi Óvoda köl-
csönbérleti szerződését

– jóváhagyta a Duna utca 11 szám alatti városi bérlakások felszá-
molását az épület szanálása miatt. A bérlők számára a város pótla-
kást biztosít.

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

– Dunaj SE Delphinus úszószakosztálya – 24 órás NON STOP úszás
XIII. évfolyamának díjaira 
3.000,-Sk

– Dunaj SE Delphinus úszószakosztálya – „Párkányi százasok“
XXVIX. évfolyamának díjaira 3.000,-Sk

Kisbojtár folklórcsoport – testvérvárosi rendezvényre20.000,-Sk
Kereskedelmi Akadémia magyar szülői tanácsa – az iskola 15 éves

fennállásának ünnepségeire 17.500,-Sk
– feladatul adta a városi hivatalnak, hogy az építésügyi, környe-

zetvédelmi és közlekedési bizottsággal, illetve a városi rendőrség pa-
rancsnokával karöltve dolgozza ki és terjessze elő a képviselőtestü-
letnek azon intézkedéscsomagot, amely a városi utakon és közte-
rületeken csökkenti a közúti közlekedés veszélyeztetettségét. Továbbá
haladéktalanul korlátozza útjelzések által a gépjárművek haladási se-
bességét a Széchenyi utcától – a Sobieski utcán át – a művelődési há-
zig húzódó szakaszon 40 km/óra sebességre.

– a képviselőtestület csatlakozik Tornalja város azon kezdemé-
nyezéséhez, amely az „Ifjú Szivek“ táncegyüttes fennmaradását cé-
lozza, s az együttest a jövőben lehetőségei szerint erkölcsileg és anya-
gilag is támogatni fogja.

Párkány város képviselőtestülete 2007. július 16-i rendkívüli ülé-
sén:

– 100.000 korona összegű rendkívüli szponzori támogatást hagyott
jóvá az Ady Endre Alapiskola mellett működő „Gyermekeinkért, Is-
kolánkért Polgári Társulás“ számára egy műfüves kispálya létesíté-
se céljából. Egyben 100.000 koronával csökkentette az iskola költ-
ségvetését. A társulás 750 000.- korona pályázati támogatást nyert
a műfüves pálya megvalósításához az oktatási tárcától, valamint a Szlo-
vák Labdarúgó Szövetségtől, ill. az UEFA-tól. Ehhez azonban további
650 000 korona szponzori támogatást kell biztosítania.

Az önkormányzat hírei

A pozsonyi AUREX Kft. nyerte el a város új területrendezési ter-
vének elkészítésére kiírt közbeszerzési pályázatot. A város és a nyer-
tes cég között július 14-én aláírt szerződés alapján egy év múlva ké-
szül el az új dokumentum (a régit még 1998. októberében dolgoz-
ták ki). Erre azért van szükség, mert az elmúlt években a város élet-
ében több jelentős változás is történt, amelyek érdemben befolyásolják
településünk további fejlődését. Ilyen volt például Nána 1990-ben,
majd Ebed 1999-ben történt leválása, a Mária Valéria híd felújítá-
sa, a szeméttelep bezárása, gyökeres változások a munkaerőpiacon,
a közlekedésben, a környezetvédelemben, ipari park létrehozásának
igénye, stb. Az sem mellékes körülmény, hogy csak olyan beruhá-
zásokra lehet uniós pénzeket igényelni, amelyek szerepelnek az adott
helység területrendezési tervében. A tervezet kidolgozásához a vá-
rosi hivatal elkészíttetett egy tanulmányt, az alábbiakban e tanul-
mányban közölt adatokból kötöttünk egy csokorra valót. 

A megye fejlesztési tervében Párkány – Ebed néven szerepel az ipa-
ri park létesítése. Bár az ipari park helyéről vannak elképzelések, an-
nak pontos helyét illetően azonban még nem született végleges dön-
tés. 

Az észak-déli korridor Párkányt érintő nyomvonala kapcsán te-
herforgalmi híd épülne a papírgyár és a város között, közvetlenül a
gyár mellett. 

Feltehetően az a kerékpárút is bekerül a tervezetbe, amely Ko-
máromból vezetne a Duna mentén és Párkánynál a teherforgalmi hí-
don (pontosabban az autóforgalom alatt) haladna tovább Esztergo-
mon át Visegrád felé. A kerekesek Visegrádnál átkelhetnének a Du-

nán és Nagymaroson, Szobon, Ipolyszalkán keresztül érhetnének vissza
Párkányba. 

A területrendezési terv majd azt is tartalmazza, hogy milyen cél-
ra használjuk a nánai útból leágazó kövesdi út bal oldalán lévő szán-
tót. Itt mintegy 3,5 hektárnyi területen Gyetven Miklós szeretne egy
lakóparkot felépíteni, de a Vadas vezetése is számol e térség hasz-
nosításával. 

Hosszú távon két közút megépítése is számításba jöhet. Egyik a pa-
pírgyár mentén az állomás felé vezető út folytatása lenne egyenes irány-
ban Nána felé, a lezárt szeméttelep mellett. A másik pedig a központi
buszmegálló mellett a fürdővel párhuzamosan haladna Kövesd felé. 

A tanulmányból megtudhatjuk, hogy Párkányban kb. 7280 mun-
kahely van. 2001-ben 6474 aktív munkaképes embert (ebben a mun-
kanélküliek is szerepelnek) tartottak nyilván. 2005-ben a városban
tízszázalékos volt a munkanélküliségi ráta, ez 679 munkanélkülinek
felel meg. Csak emlékeztetésül 2002-ben Párkányban még 25,43 szá-
zalékos volt a munkanélküliségi arány. Mintegy 2500 személy a kör-
nyező falvakból járt be dolgozni párkányi munkaadójához. Az 5395
(6474-679=5795) párkányi közül viszont 1015 a városon kívül, ezen
belül 214 külföldön talált megélhetést. 

Miután 2008-ban elkészül az új területrendezési terv, a lakosok
véleményezhetik azt. A városi hivatal egy lakossági fórum megszer-
vezését is tervezi, amelyről időben értesítik a lakosságot. A pozso-
nyi kft. szakemberei a tervezetet csak a vélemények begyűjtése és egyez-
tetése után öntik végső formába. 

-O-

Készülőben az új területrendezési terv
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Augusztus elseje és szeptember harmincadika között felújítási mun-
kálatok zajlanak a Rákóczi utcában. A rekonstrukció két szakasz-
ban zajlik, először a járdákat és a parkolókat újítják fel, majd az út
új aszfaltburkolatot kap. A Zsellérparttól a Vörösmarty és a Rákóczi
utca kereszteződéséig, majd onnan még tíz méterrel tovább való-
sul meg a rekonstrukció, ami mintegy 10 millió koronába kerül. A
parkolót formázott betonkockával burkolják, és új járdaszakaszo-
kat is kialakítanak, valamint kihelyeznek két új buszmegállót is, pa-
dokkal, szemétkosarakkal. A munkálatok miatt augusztusra és szep-

temberre ideiglenes parkolót alakítanak ki az Űrhajós utca végén,
a Rákóczi utcai épületek mögötti füves részen. „A Rákóczi utcán napi
átlagban mintegy 110–130 személykocsi parkol. A Štefánik utcán
nemrég elkészült egy 29 férőhelyes új parkoló, az ideiglenes par-
kolóban pedig 80 autót lehet majd elhelyezni. Plusz parkolási lehetőség
adódik a Kilátó utca egy részén és az iskolaépület közelében. Így ösz-
szesen 130 parkolóhelyet tudunk biztosítani” – tájékoztatott Miroslav
Šafranko, a városi hivatal építésügyi osztályának vezetője. 

(buch) 

Felújítás alatt a Rákóczi utca 

A képviselőtestület júliusi döntése értelmében a közeljövőben
24 bérlakást szándékozik felépíteni a város, főképp az alacsonyabb
jövedelmű, fiatal, kisgyermekes családok számára, a Teraszok II.
lakótelep és a Bérespart kereszteződése melletti telken. Két la-
kóházról, azaz tömbönként 12 lakásról van szó. A helyszín azért
is előnyös, mert ez a jelenleg üres, füves terület a város tulajdo-
nában van, ráadásul a közművek is adottak. A fővezetékeket a la-
kásokkal összekötő csatlakozók kiépítésének költségei szintén a
hitelkonstrukció részei, ez a költség tehát majd az árakban is meg-
jelenik. A telek beépítése ugyanakkor összhangban van a város
hosszú távú területrendezési- és fejlesztési tervével is. Előzetes becs-
lések szerint a beruházás összértéke 26-27 millió korona, az épí-
tésügyi tárcától 6,5-8 millió korona közvetlen állami támogatással
számolnak, ehhez jönne még az Állami Lakásfejlesztési Alaptól
egy hosszú lejáratú, 30 éves futamidejű kölcsön, amely összesen
19-20 millió koronát jelent. Mindez akkor érvényes, ha a mi-
nisztériumi támogatást teljes egészében megkapja a város, továbbá
ha megnyerik a lakásfejlesztési alap célpályázatát. A tervdoku-
mentációt és az engedélyeket most készítik elő, a minisztérium-

hoz és az ÁLA-hoz ez év végén, vagy jövő januárban terjesztik be
a szükséges anyagokat. Az előzetes számítások szerint a leendő
bérlők egy ötven négyzetméteres lakás esetében havi 2550-2850
koronát fizetnének. Az összes bérlő tehát a 30 éves kölcsönt havi
bontásban 61 100-67 600 koronánként törlesztené. Az új la-
kásokban ennek megfelelően egy négyzetméter bérlése havonta
mintegy 51-57 koronába kerülne. A két új lakótömbnél egy 24
férőhelyes parkoló is kialakításra kerül majd, továbbá egy új ját-
szótér. A kivitelezést már jövőre elkezdenék, de a képviselőtes-
tület és Ján Oravec polgármester is azt szeretné, hogy a két új la-
kótömböt legkésőbb 2009-ben átadhassák. Értesülésünk szerint
jelenleg 106 lakáskérvényt tart nyilván a városi hivatal. A leen-
dő lakóknak ugyanis egyrészt meg kell felelniük az ÁLA jövede-
lemre és bevételre vonatkozó előírásainak, másrészt pedig olya-
nok is szeretnének bérlakáshoz jutni, akik már rendelkeznek la-
kással Párkányban. Előnyben azokat részesítik majd, akik min-
den szempontból maradéktalanul megfelelnek a követelmé-
nyeknek. 

(buch)

Bérlakások tervei készülnek

V zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva v blízkej bu-
dúcnosti mesto mieni postaviť 24 nájomných bytov vedľa križo-
vatky sídliska Terasy II a Želiarskeho svahu, a to prevažne pre mla-
dé rodiny s malými deťmi a s nižším príjmom. Jedná sa o dva obyt-
né domy. Lokalita je výhodná preto, lebo momentálne prázdna
trávnatá plocha je vo vlastníctve mesta, a inžinierske siete sú k dis-
pozícii. Náklady na vybudovanie prípojok spájajúcich hlavné ve-
denie s bytmi majú byť tiež súčasťou úverovej konštrukcie, tieto
náklady sa teda objavia aj v cenách. Zastavanie plochy je v sú-
lade aj s územným plánom mesta. 

Podľa predbežných odhadov celková hodnota investície je 26-
27 milión korún. Od ministerstva výstavby sa počíta s 6,5-8 mi-
lión korunovou priamou štátnou dotáciou, k tomu by prišla od
Štátneho fondu rozvoja bývania dlhodobá tridsaťročná pôžička,
čo spolu činí 19-20 milión korún. To všetko platí vtedy, keď do-
táciu od ministerstva dostane mesto v plnej výške, a keď sa získajú
prostriedky od Štátneho fondu rozvoja bývania, o ktoré sa treba
uchádzať. Projektová dokumentácia a povolenia sa pripravujú v

súčasnosti, potrebné materiály na ministerstvo a na Štátny fond
rozvoja bývania predložia koncom tohto, alebo začiatkom budúceho
roka. Podľa predbežných výpočtov budúci nájomníci v prípade bytu
s rozlohou 50 m² by platili 2550-2850 Sk mesačne. Všetci ná-
jomníci by teda 30-ročnú pôžičku splácali po 61 100-67 600 Sk
mesačne. To znamená, že mesačné nájomné za 1 m² by bolo cca
51-57 Sk. Pri dvoch nových blokoch by vytvorili aj 24-miestne
parkovisko a nové detské ihrisko. Výstavba by sa mala začať už
na budúci rok, ale mestské zastupiteľstvo i primátor Ján Oravec
by chceli, aby dva nové obytné bloky mohli odovzdať najneskôr
v roku 2009. 

Podľa našich informácií toho času mestský úrad eviduje 106 žia-
dostí na pridelenie bytu ale majetkové pomery budúcich nájom-
níkov musia vyhovieť kritériám Štátneho fondu rozvoja bývania.
Na druhej strany k nájomným bytom by sa chceli dostať aj takí,
ktorí už majú v Štúrove byt. Uprednostnení budú tí, ktorí z kaž-
dého hľadiska vyhovejú požiadavkám. 

(buch) preklad: gé 

Plánuje sa výstavba nájomných bytov

Tulajdonosváltás az Icopalnál
Martin Ellis, az Icopal vezérigazgatója rövid közleményben ar-

ról értesítette a nyilvánosságot, hogy 850 millió euróért elkelt a
több céget tömörítő multinacionális vállalat. A társaság új tulaj-
donosa az Investcorp. Martin Ellis elmondása szerint a jelentős
tőkével bíró új tulajdonos azonosul az Icopal eddigi stratégiájá-
val, más szóval a csoporton belül adott a továbbfejlődés lehető-
sége. Eddig négytagú konzorcium uralta a vízszigetelő anyagok
gyártása terén magának Európában vezető pozíciót kiharcolt vál-
lalatot: a dán Axcel, az amerikai Carlisle Companies, a dán Kirk-

bi és az ugyancsak dán FIH bank. Európában és az Amerikai Egye-
sült Államokban, összesen 32 gyártóüzem tartozok az évente hoz-
závetőleg 900 millió euró forgalmat bonyolító, négyezer embert
foglalkoztató Icopalhoz. Az 1982-ben életre hívott Investcorp be-
ruházásokra szakosodott pénzügyi csoport. Nagyjából tízmilliárd
dollár értékű vagyon felett rendelkezik. Legfontosabb központ-
jai New Yorkban, Londonba és Bahreinban vannak. A párkányi
üzemben jelenleg mintegy 120 ember dolgozik.

-O-
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Az Új Évszázad nyugdíjas klub tagsága jú-
lius 15-19-én Erdélybe látogatott. Az au-
tóbusz kirándulás utitervét a klub elnök-
asszonya, Klemász Magda és Magyar Eri-
ka, a városi hivatal szociális osztályának
munkatársa állította össze. A határt átlép-
ve nemcsak a táj volt lenyűgöző, hanem ide-
genvezetőnk, Bánhidy László, az esztergomi
Ferences Gimnázium művészettörténet
szakos tanárának színes beszámolója is el-
kápráztatott. 

Első sétánk a „Kincses Erdély” egyik leg-
szebb városában, Kolozsvárott zajlott.
Csodálatos történelmi és kulturális értékek
lépten-nyomon: a fő téren álló Mátyás ki-
rály szoborcsoport, a Bolyai Egyetem, a
Szent Mihály templom, a Farkas utcai
templom, az egykori várfal melletti dom-
bon pedig a több mint 400 éves sírkert, a
Házsongárdi temető. A Tordai-hasadék
után Torockó unitárius templomában és
múzeumában folytattuk a túrát. Maros-
vásárhely központjában, a „Rózsák te-
rén” a város neves palotáiról, szállóiról,
templomairól, a városházáról hallhattunk
tartalmas beszámolót. Lélekben feltöltőd-
ve testünket is felüdítettük a szovátai
Medve-tó sós gyógyvizében. A tikkasztó hő-
ségben csoportunk Székelyudvarhely is-
kolavárosa, majd Gyergyószentmiklós ne-
vezetességei felé haladt tovább. Lenyűgö-
ző látvány tárult elénk a Gyilkos-tónál és
a Békás-szoros meredélyeinél. Szoros napi
programunkba belefért Tusnádfürdő, Pa-
rajd és a fazekasságáról híres Korond is. Ké-
nyelmes szerpentines turistaút vezetett fel
a Szent Anna-tóhoz. Az esti órákban test-

vérvárosunkba Barótra érkeztünk, ahol a
polgármester hivatalában üdvözölt ben-
nünket és vendégül látott. Koszorút he-
lyeztünk el a segesvári csata emlékművé-
nél, Petőfi előtt tisztelegve. Utunkat Med-
gyes és Tövis híres katolikus, református
és ortodox templomai felé folytattuk. A kö-
vetkező állomáshelyünk Erdély legcsodá-
latosabb városa Nagyszeben volt, amely a
2007-es évben – iskoláival, városházával,
kultúrpalotájával, templomaival, virág-
díszben pompázó parkjaival, tiszta utcáival
– elnyerte az „Európa Kulturális Főváro-
sa” címet. Ezt követően Gyulafehérvárra
a látogattunk, ahol ott büszkélkedik a
püspöki székesegyház, a vár és az erdélyi
fejedelmek palotája. Déva városa követ-
kezett, ahol megtekintettük Bethlen Gábor
fejedelem kastélyát, a hajdani ferences
templomot, a kolostort és sétáltunk gyö-
nyörű parkjaiban. Ellátogattunk a Böjte
Csaba testvér által létrehozott Gyermek-
otthonba, ahol édességgel kedveskedtünk
az apró gyerekeknek. A meghatottságtól el-
érzékenyülve egyik klubtagunk rögtönzött
gyűjtést szervezett közöttünk, aminek
eredményét jóleső érzéssel adtunk át az ott-
hon nevelőjének.

Utunk végső állomása Arad volt, ahol szá-
mos díszes épületet, iskolát, múzeumot és
nem utolsó sorban az aradi vértanúk em-
lékművét tekintettük meg. A sikeres ki-
rándulás örömmel töltött el bennünket.
Megtapasztaltuk az erdélyi emberek szor-
galmát, a természet kincseit, szépségeit, a
falusi turizmus fejlődését, az emberek
vendégszeretetét. A mintegy 2000 kilo-

méteres út nem valósulhatott volna meg he-
lyi támogatóink nélkül. Az önkormányzat,
valamint a Smurfit Kappa papírgyár anya-
gi támogatását nagyra értékeljük és kö-
szönetet mondunk érte. Tamási Áron szü-
lőföldjén járva és Sütő András gondolata-
iban elmélyülve mély nyomot hagyott szí-
vünkben ez a jól megszervezett kirándulás.
Reménysugarai beragyogják életünket.

Varga Júlia

Erdélyben jártunk

Členovia Klubu dôchodcov Nové storo-
čie v dňoch 15-19. júla navštívili Sedmo-
hradsko. Plán autobusového zájazdu zo-
stavila Magda Klemászová, predsedkyňa
klubu a Erika Magyarová, referentka so-
ciálneho oddelenia MsÚ. Prekročiac hranice
nás obklopila očarujúca krajina, ale aj pest-
ré a výstižné komentáre nášho sprievodcu
László Bánhidyho, profesora františkán-
skeho gymnázia v Ostrihome. Naša prvá
prechádzka sa uskutočnila v jednom z naj-
krajších miest Sedmohradska, v Kluži. Vi-
deli sme tu nádherné historické a kultúr-
ne hodnoty. Symbolmi mesta sú súsošie
Kráľa Mateja na hlavnom námestí, Boly-
aiho Univerzita, Kostol Svätého Michala,
kostol na Farkasovej ulici, a 400-ročný
Házsongárdsky cintorín. Po obhliadke
trhliny v Turde naša cesta viedla do mú-
zea a unitárneho kostola v Torockó. V cent-
re starodávneho sedmohradského mesta Tir-
gu Mures 

na „Námestí ruží“ nám sprievodca po-
rozprával o povestných palácoch, hoteloch,
kostoloch, o radnici a kultúrnom paláci.

Duševne obnovení sa naša skupina v ho-
rúčave osviežila aj telesne v soľnej liečivej
vode Medvedieho jazera v Sováte. Pokra-
čovali sme ďalej za pamätihodnosťami ďal-
ších sedmohradských miest, a pred našimi
očami sa otváral nádherný pohľad na oje-
dinelý prírodné výtvory. Do tesného den-
ného programu sa zmestili kúpele Tusnád
a Parajd a hrnčiarska obec Korond. K so-
pečnému jazeru Svätej Anny viedol po-
hodlný turistický serpentín. Vo večerných
hodinách sme dorazili do nášho družobného
mesta Baraoltu, kde nás na radnici priví-
tal a pohostil primátor mesta. Položili sme
veniec na pomník postavený na počesť Pe-
tőfiho, ktorý padol v bitke pri Segesvári. Na
ďalšej ceste sme sa oboznámili so slávny-
mi katolíckymi, reformovanými a orto-
doxnými kostolmi. Ďalšou zastávkou bolo
Sibiu, snáď najkrajšie mesto Sedmohrads-
ka, ktorý svojimi školami, radnicou, kul-
túrnym palácom, kostolmi, nádhernými zá-
hradami, čistými ulicami získal v roku 2007
titul „Kultúrneho hlavného mesta Európy“.
Potom sme navštívili mesto Alba Iulia, kde

sme si pozreli biskupskú katedrálu a palác
sedmohradských kniežat. 

Nasledovalo mesto Deva. Popozerali
sme kaštieľ panovníka Gábora Bethlena,
bývalý františkánsky kostol, kláštor a pre-
chádzali sme sa v nádherných parkoch. Na-
vštívili sme detský domov, ktorý založil re-
hoľník Csaba Böjte, maličké deti sme ob-
darovali sladkosťami. Členka nášho klubu,
rozcitlivená od dojatia zorganizovala rých-
lu zbierku, výsledok ktorej sme odovzda-
li vychovávateľovi domova. Konečná za-
stávka našej cesty bol Arad, kde sme videli
početné vzácne budovy, múzeum a v ne-
poslednom rade sme poctili pomník arad-
ských mučeníkov. Mohli sme spoznať usi-
lovnosť a pohostinnosť sedmohradských
ľudí, prírodné a historické pamätihod-
nosti, rozvoj vidieckeho turizmu. Naša
2000 kilometrová cesta by sa nemohla
uskutočniť bez miestnych sponzorov, a to
mestskej samosprávy a závodu Smurfit Kap-
pa Štúrovo, ktorú si vysoko ceníme a za čo
úprimne ďakujeme. 

Varga Júlia (preklad: gé)

Výlet v Sedmohradsku
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Ešte vlani okolo vianočných sviatkov sa zrodila v mojej hlave my-
šlienka, že tohto leta by sme mohli vyskúšať našu výkonnosť v rám-
ci 24-hodinového karate tréningu. V jarnom tréningovom tábore som
to prediskutoval s ostatnými. Nápad sa každému pozdával. Dohodli
sme sa teda, že na túto akciu uskutočníme na štúrovskom termál-
nom kúpalisku koncom školského roka. Spojil som sa so Spoločnosťou
slovenských rekordov, a dozvedel som sa, že rekord takého charak-
teru na Slovensku ešte nie je evidovaný. Pokus sme naplánovali tak,
že po každom dvojhodinovom tréningu bude 20-minútová prestávka. 

30. júna o desiatej sa zišlo asi 40 členov z klubov Nové Zámky,
Želiezovce, Dolný Štál, Gabčíkovo a Štúrovo. V skupine boli chlap-
ci i dievčatá, muži a ženy od 6 po 57 rokov. Samozrejme detí sa zú-
častnili iba 2-3-hodinového tréningu a potom sa išli kúpať. Po-
obedňajšiemu páliacemu slnku sa tešili iba kúpeľní hostia. Ako sa
zblížil večer, boli sme stále viac unavení. Krátke prestávky medzi tré-
ningami stačili iba na to, aby sme si niečo vypili a zjedli. Prebrali

sme všetky cvičenia z karate od bieleho pásu až po čierny, vrátane
bojových kombinácií, párne a posilové cviky. Kríza prišla krátko po
polnoci. K tomu dopomohol jeden monotónny tréning, na ktorom
sme po stovkách zopakovali techniky. Najviac sme sa tešili tomu,
že vedľa nás od večera do skorého rána bola diskotéka. Ráno od 4.30
do 6.30 sme strávili čas behaním, čo pre okoloidúcich sa mohlo zdať,
ako omdlievanie. Vtedy sme už trénovali 20 hodín. Vodný tréning
na naše bolestivé nohy a kĺby znamenal liečivý elixír. Na poslednom
tréningu „konečne“ sme si mohli poriadne zabojovať, čo ale trvalo
len 40 minút. 

Na záver môžem povedať, že s našim výkonom som spokojný (15-
im karatistom sa pokus o rekord podaril). V Knihe slovenských re-
kordov – ktorá vyjde na jeseň – už to bude aj zdokumentované. Tou-
to cestou vyslovujem poďakovanie vedeniu TK Vadaš, ktoré vo veľ-
kej miere pomohlo pri uskutočnení tejto akcie. 

Rácz Norbert, tréner (preklad: gé)

Még a tavalyi karácsonyi ünnepek táján született meg a fejem-
ben az a gondolat, hogy idén nyáron kipróbálhatnánk teljesítőké-
pességünket egy 24 órás karateedzés keretében. A Szlovák Kyokushin
Karate Szövetség tavaszi edzőtáborában ezt megbeszéltem a töb-
biekkel. Mindenkinek tetszett az ötlet. Megállapodtunk abban, hogy
erre az akcióra a párkányi Vadas termálfürdőben kerül sor a tan-
év végén. Felvettem a kapcsolatot a Szlovák Rekordok Társaság-
gal, akiktől megtudtam, hogy ilyen jellegű rekord még nincs be-
jegyezve Szlovákiában. Úgy terveztük, hogy minden kétórás edzés
után 20 perces szünetet iktatunk be.

Június 30-án délelőtt tíz órakor kb. negyvenen jöttünk össze az

érsekújvári, zselízi, alistáli, bősi és a párkányi klubból. A társaság
elég vegyes összetételű volt, fiúk és lányok, férfiak és nők 6-tól 57
éves korig. A gyerekek persze csak 2-3 edzésen vettek részt, majd
mentek fürödni. A délutáni tűző napsütésnek is már csak a für-
dővendégek örültek. Ahogy közeledett az este, egyre fáradtabbak
lettünk. Az edzések közti rövid szünetek már csak arra voltak ele-
gendőek, hogy igyunk és harapjunk valamit. Az edzéseken végig-
vettük a karate vizsgaanyagát a fehértől a fekete övig, beleértve a
küzdőkombinációkat, páros gyakorlatokat, erősítést. A krízis rö-
viddel éjfél után jött el. Erre rásegített egy kétórás egyhangú ed-
zés is, ahol százasával ismételtük a technikákat. A legjobban annak
tudtunk örülni, hogy mellettünk kora estétől hajnalig diszkó volt.

Reggel fél öttől fél hétig futással múlattuk az időt, ami a kívü-
lállóknak inkább lötyögésnek tűnhetett. Ekkor már 20 órája ed-
zettünk. A vízi edzés sajgó lábainkra és ízületeinkre jelentett gyó-
gyírt. Az utolsó edzésen – amely mindössze 40 percig tartott -„vég-
re“ küzdhettünk egy jót.

Összegzésként elmondhatom, hogy elégedett vagyok a teljesít-
ményünkkel (15 karatékának sikerült a rekordkísérlet). Az ősszel
megjelenő Szlovák Rekordok Könyvében ez dokumentálva is lesz.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Vadas termálfürdő ve-
zetőségének, akik nagyban segítették ennek az akciónak a lebo-
nyolítását.

Rácz Norbert, edző

Členovia štúrovského Kyokushin Karate Klubu sa každé leto zú-
častňujú tradičného tréningového tábora. Tak tomu bolo aj v tom-
to roku od 14. do 19. augusta. Náš klub spolu s trénermi reprezentovali
v Gabčíkove šiesti členovia. Na každom rannom tréningu sme be-
hali cca 10 km. Doobedňajšie a poobedňajšie tréningy prebiehali v
skupinách podľa zaradenia farby pásu. Boli veľmi unavujúce, čoho
vrcholom bolo pálivé slnko. Poslednú noc na prídavok sme mali aj
nočný tréning. Skúšku z nášho klubu úspešne zvládli štyria karatisti:
Arnold Marcsa (najmladší účastník tábora, 6-ročný) a Elisabeth Ta-
mášová na 9. kyu, Peter Liszkovics na 8. kyu, Csaba Hrmó na 7.
kyu. 

Gratulujeme každému úspešnému
účastníkovi. Verím, že na budúci rok
sa znovu stretneme. 

Tréningy sa začínajú v septembri
na obvyklom mieste a v obvyklom
čase. Informovať sa môžete na tel.
č. 0905/156 658.

Rácz Norbert (preklad: gé)

A párkányi Kyokushin Karate Klub tagjai minden nyáron részt vesz-
nek a Szlovák Szövetség hagyományos nyári edzőtáborában. Így volt
ez idén is. Klubunkat az edzőkkel együtt hatan képviselték az augusztus
14-től 19-ig tartó bősi táborban. Minden reggeli edzésen kb. 10 km-
t futottunk. A délelőtti és délutáni edzések csoportokban zajlottak öv-
szín szerinti besorolásban. Az edzések nagyon fárasztóak voltak, amit
még a szikrázó napsütés tetézett. Az utolsó éjszaka ráadásként egy-
órás éjszakai edzés is volt. Az övvizsgán klubunkból négy karatéka sze-
repelt sikeresen: Marcsa Arnold (aki a tábor legfiatalabb – 6 éves –
résztvevője volt) és Tamáš Elisabeth 9. kyura, Liszkovics Péter 8. kyu-

ra, Hrmó Csaba 7. kyura vizsgázott
le. Ezúton is gratulálunk minden
vizsgázónak és résztvevőnek. Re-
mélem, hogy jövőre ismét találko-
zunk. Az edzések szeptemberben a
megszokott helyen és időben ismét
beindulnak. Informálódni 0905/156
658 telefonszámon lehet.

-rácz-

24 órás karateedzés – szlovák rekord

24 hodinový karate tréning – slovenský rekord

Letný tréningový tábor Nyári edzőtábor
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Dva tituly do Štúrova

Tomboló reumatizmus
A hatvanas évek vége felé jártunk. A termelő szövetkezetek már

gazdaságilag megerősödtek. Hogy további segélyeket kaphassa-
nak lényeges volt, hogy rendes áttekinthető év végi zárásuk le-
gyen a könyvelésben. A kormányzat úgy határozott, hogy a köny-
velők és az egyes szövetkezetekhez kirendelt könyvelési-pénzügyi
instruktorok részére országszerte eligazító gyűléseket rendez. A
környékbeli szövetkezetek könyvelői a pőstyéni Eden szállóba kap-
tak meghívást. A járási bank főkönyvelője és jómagam is hivata-
losak voltunk. Utitársam útközben a vonaton megemlítette, hogy
a nagybácsikája Pőstyénben a gyógyfürdő főorvosa és ahogy meg-
érkezünk és elfoglaljuk a szobánkat meg akarja őt látogatni és jó
volna, ha én is elmennék vele. Így is történt. Ahogy kipakoltunk,
rendbe hoztuk magunkat, már mentünk is látogatóba. A szálló-
tól nem messze laktak. Kedves idősebb férfi volt. Nagyon örült
a látogatásunknak és különösen annak, hogy nagyon jókor jöt-
tünk, mert ma este lesz az újonnan érkező csoportok ismerkedési
estje a fürdő nagytermében, amire természetesen mindjárt meg
is hívott bennünket. Mondta, hogy biztosan jól fogjuk érezni ma-
gunkat, mert ilyenkor jó vacsora, szeszes italok és kitűnő zene is
szokott lenni. Mi külön asztalnál ültünk és kellemesen beszél-
gettünk. Mikor a vacsora véget ért megszólalt a zene és nemso-
kára az egyes fürdővendégek kiszemelvén eddig ismeretlen pár-
jukat táncra perdültek. Valamennyien harmincöt-negyven éves,
jó karban lévő egyének voltak. Akkor a gyors ugráló táncok vol-
tak divatban. Csak úgy pezsgett az egész terem. Zakatolt a vonat
a twist ütemes dallamára. Odafordultam a főorvos úrhoz és bá-
torkodóan megkérdeztem: Doktor úr kérem ezek rekreációs ven-
dégek, vagy gyógykezelésre jött betegek. Kedves öcsém, ezek a
betegek – mondta mosolyogva – tomboló reumatizmusban
szenvednek. Ezeket fogjuk gyógyítani. De ha itt maradnátok, ak-
kor láthatnátok, hogy ezt még fokozni is lehet. Ebből megértet-
tem, hogy mire jó a gyógykezelés. Elhatároztam, hogy ha lehet,
én is megpróbálok szerezni egy beutalót. 

fatter

Zúrivý reumatizmus
Bolo to na konci šesťdesiatych rokov. Výrobné družstvá

sa ekonomicky už posilnili. Aby však mohli dostať ďalšiu
podporu, bolo nutné, aby v účtovníctve mali v poriadku
ročnú uzávierku. Vláda sa rozhodla, že pre účtovníkov a
pre družstvá delegovaných ekonomicko-finančných in-
štruktorov v celej republike usporiada schôdze pre ich
usmernenie. Pre okolité družstvá sa schôdza konala v ho-
teli Eden v Piešťanoch. Spolu s hlavným účtovníkom okres-
nej banky som bol pozvaný aj ja. Na ceste s vlakom môj
spolucestujúci pripomenul, že jeho strýko je primárom pieš-
ťanských liečebných kúpeľov, a akonáhle obsadíme izbu,
chce ho navštíviť. Bolo by dobré, keby som išiel s ním. Hneď
ako sme vybalili veci a dali sme sa do poriadku, vyrazili
sme. Starší milá pán býval neďaleko od hotela. Veľmi sa
tešil návšteve a najmä tomu, že sme prišli v najlepšom čase,
nakoľko večer vo veľkej sále kúpeľov bude zoznamovací ve-
čierok nových skupín, na čo nás samozrejme hneď pozval.
Určite sa budeme dobre cítiť, – hovoril – lebo bude dob-
rá večera, alkoholické nápoje a výborná hudba. Sedeli sme
pri osobitnom stole a príjemne sme sa porozprávali. Keď
sa skončila večera, zaznela hudba a za chvíľku kúpeľní hos-
tia začali brať do tanca svojich doteraz neznámych part-
nerov. Všetci boli tridsiatníci-štyridsiatníci v dobrej for-
me. Vtedy boli v móde rýchle skákajúce tance – celá sála
len tak vrela, rachotal vlak na rytmickú melódiu twistu.
Priklonil som sa k primárovi a dovolil som sa opýtať: Pán
doktor, to sú rekreační hostia alebo chorí, ktorí prišli na
liečenie? Sú to chorí – povedal usmievavo – ktorí trpia zú-
rivým reumatizmom. Týchto budeme liečiť. Ale keby ste
tu zostali, mohli by ste vidieť, že sa to ešte dá stupňovať.
Z toho som pochopil, na čo je dobré liečenie. Rozhodol som
sa, že ak sa dá, aj ja zoženiem kúpeľný poukaz. 

fatter 
(preklad: gé) 

Medzi najimpozantnejšie okamihy kaja-
kárskych súťaží patrí hromadný štart na dlhé
trate a maratón. Pádla v rukách pretekárov
zaberajú naplno a poriadne čeria hladinu
vody okolo seba. Divák z brehu často ani ne-
vie, ktoré pádlo je koho, pokiaľ sa pretekárske
pole neroztiahne. Tak tomu bolo i na Majs-
trovstvách Slovenska v kanoistickom ma-
ratóne v Trenčíne, ktorý sa konal na rovnakej
trati ako Majstrovstvá Európy. Počasie vo-
dákom prialo, preto ani čas strávení v lodi
tak nebolel, hlavne po získaní lesklej medaily.
Pretekárom TJ Dunaj Štúrovo priala i špor-
tová forma, ktorí zúročili dobrú prípravu a
vybojovali dve zlaté medaile. Majsterkou Slo-
venska sa stala v kajaku jednotlivcov žiačok
do 14 rokov Jutka Kecskemétiová. Druhú zla-
tú medailu získala opäť Jutka v dvojkajaku
s Katkou Vidovou. Medzi staršími žiačkami
na 4. mieste skončila Žofia Vargová, a mladšia dorastenka Veronika
Takácsová sa umiestnila na 6. mieste. V kategórii mladších žia-
kov v dvojkajaku výborne zajazdila dvojica Viktor Kecskeméti a
Bence Fülöp, ktorí vybojovali 9. priečku v najpočetnejšej kategórii.
V singlkajaku Viktor skončil na 11. mieste, Bence na 19. a Do-
minik Janso na 28. mieste z 34 štartujúcich. Mladší dorastenci zo
Štúrova na maratón nenominovali.

Jozef Kužel

Két arany Párkányba
A kajak-kenu versenyek legelragadóbb pil-

lanatai közé tartozik a tömeges rajt a hosszú
távon és az evezős maratonon, amikor az
evezőlapátok a maximumot húzzák. A néző
a partról gyakran nem is tudja, hogy melyik
lapát kihez tartozik, amíg nem húzódik szét
a mezőny. Így volt ez a Szlovák Bajnokság
maratoni futamain is, amelyek Trencsénben
kerültek megrendezésre az Európa-bajnoki
távon. A sportolóknak kedvezett az időjá-
rás, így az a másfél-két óra sem fájt annyi-
ra a hajóban, főleg egy jó helyezés után. A
párkányi Dunaj SE versenyzői kemény fel-
készülésen után két aranyat szereztek jó for-
májuknak köszönhetően. Szlovák bajnoki cí-
met szerzett Kecskeméti Jutka saját kate-
góriájában (14 éves korig). A második érmet
szintén Jutka szerezte Vido Katkával egye-
temben, Varga Zsófia pedig a negyedik he-

lyen végzett. Az idősebb lányok mezőnyében Takács Veronika
az ötödik helyen végzett. Az ifjabb diákok versenyében szép ered-
ményt mondhat magáénak a Kecskeméti Viktor – Fülöp Bence
páros, akik kilencedikek lettek. Viktor egyesben a tizenegyedik,
Bence a tizenkilencedik, Janso Dominik pedig a huszonnyolca-
dik helyen végzett a 34 fős mezőnyben Az idősebb fiúk ezúttal
a maratonon nem indultak.

Jozef Kužel (Ford: Takács Veronika)
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A múlt év karácsonyán jelent meg utoljára, testvérlapunk, az
1879-ben alapított „Esztergom és Vidéke“. A nagy múltú szer-
kesztőműhely 40 év híján (1945-1985 között nem jelenhetett meg)
127 éve tudósította Esztergom és vidéke, így Párkány lakóit is az
aktuális történésekről, és ápolta a régió szellemi örökségét. Az esz-
tergomi képviselőtestület ez évi májusi döntése nyomán a „Híd-
lap” is utoljára jelent meg június 30-án napilapként. A több mint
száz Ister-Granum Eurorégiós település életéről nap, mint nap tu-
dósító orgánum augusztusban hetilapként jelentkezett ismét. A
Hídlap 2003 augusztusában jelent meg először: a nyolcoldalas,
először fekete fehér, majd fokozatosan színessé váló eurorégiós
napilap sok mindenben egyedülálló volt. Így például abban, hogy
két ország, Szlovákia és Magyarország történéseiről is olvashat-
tunk benne, megismerhettünk a határ mindkét partján élők gond-
jait, örömeit. Eredeti volt abban is, hogy nemcsak az újságáru-
soknál és előfizetőként lehetett hozzájutni, hanem a kihelyezett

becsületkasszákban is ki-ki becsülete szerint „megvásárolhatta”
a lapot. Az augusztusban negyedik születésnapját ünneplő napi-
lap jelentős átalakulás elé néz. Az eddigi 8 oldalas lapot immár
egy 32 oldalas, 13 ezer példányban megjelenő ingyenes hetilap
váltja fel, amelyet – lapunk mintájára – minden esztergomi, kert-
városi és pilisszentléleki háztartásba eljuttatnak. Akik az Ister-Gra-
num Eurorégió más településein járatták, illetve becsületkasszá-
ból jutottak hozzá határon innen és túl, az eurorégiós jelleg meg-
szűntével kénytelenek lemondani róla, de a lap továbbra is mű-
ködő honlapjáról (www.hidlap.net) ők is folyamatosan értesül-
hetnek az aktuális hírekről. A hetilap formátumban a szerkesz-
tők igyekeznek majd ötvözni az Esztergom és Vidéke, a Hídlap
Magazin és a napilap hagyományait, nyomon követni Esztergom
legfontosabb közéleti, kulturális eseményeit és a sokakat érintő
önkormányzati döntéseket. 

Szép Éva

A nyári előkészítést és költözést követően
ősztől a volt Technika Háza épületében mű-
ködik tovább az esztergomi művelődési ház
intézménye. Kollár Hilda, az esztergomi Ba-
jor Ágost Művelődési Ház igazgatója el-
mondta, hogy a jelenlegi székhely, a „Zöld-
ház“, és a zsinagóga építménye között jelentős
a külső és belső méretbeli, kialakításbeli kü-
lönbség, így az egyes szakköröknek, klu-
boknak és civil szervezeteknek a város más-
más épületeiben kell tovább folytatniuk te-

vékenységeiket. A befogadó intézmények
egyike a Szentgyörgymezői Olvasókör lesz,
ide a tánccsoportok egy része kerül majd. A
másik befogadó az esztergom-kertvárosi
Féja Géza Közösségi Ház lesz, ebben az épü-
letben több kisebb szakkör és hobbi-klub vé-
gezheti tovább munkáját. A volt zsinagóga
épületébe az olyan nagy múltra visszatekin-
tő klubok, mint az Esztergomi Klubszínpad,
vagy a Fotó Klub kerülnek. Kollár Hilda úgy
látja, hogy a volt Technika Házában lévő

emeleti nagyelőadó alkalmas lesz a színhá-
zi előadások lebonyolítására. A művelődési
ház jelenlegi helyén működő teázó is köve-
ti bérbeadóját. A Bajor Ágost Művelődési
Házban működő mozi, alias Kultúrmozgó,
egészen a Zöldház lebontásáig üzemelni fog.
Sem a költözés, sem az új helyen való be-
üzemelés nem okoz majd fennakadást az esz-
tergomi közművelődésben. 

A Prímás-szigetről a Bottyán János utcá-
ba költözik az esztergomi Helischer József
Városi Könyvtár. Az intézmény útja nem
egyenesen vezet a régiből az új helyre, a Boty-
tyán utcai épület átalakításáig ideiglenesen
kell elhelyezni a hatalmas könyvgyűjte-
ményt. Az első körben a gyerekkönyvtár a
József Attila iskolába, a felnőtt részleg pedig
a Dobó Gimnáziumba költözik. Maga a köl-
tözés komoly technikai feladat, amelyet
kellő szakmaisággal próbálnak megoldani,
mondta Várady Eszter, az intézmény igaz-
gatónője. A kétéves átmeneti időszak alatt a
közel százezres könyvgyűjteménynek csupán
3 százaléka lesz elérhető a közönség számára,
azaz körülbelül háromezer könyv. A végle-
ges állapotig a többi kötetet raktárban tá-
rolják. A könyvtár úgy tervezi, hogy az át-
meneti időszakban az európai normáknak és
a 21. századi elvárásoknak megfelelően a kö-
tetállomány elektronikus bevitelét végzi
majd. 

• P. Z. (Hídlap)

V čase od 1. augusta do 30. septembra sa úplne obnoví Rákócziho
ulica. 

Rekonštrukcia prebieha v dvoch etapách: najprv obnovia chod-
níky a parkoviská, a následne cesta dostane novú asfaltovú po-
krývku. Práce prebiehajú na úseku od Želiarskeho svahu až po kri-
žovatku ulíc Vörösmartyho a Rákócziho a odtiaľ ešte ďalších de-
sať metrov. Finančné náklady rekonštrukcie činia cca 10 milión
korún. Parkoviská pokryjú formovanými betónovými tvárnicami,
vytvoria sa nové úseky chodníkov, a budú osadené dve nové au-
tobusové zastávky s lavičkami a nádobami na smeti. Počas prác

v auguste a septembri sú vytvorené dočasné parkoviská na kon-
ci ulice Kozmonautov (na trávnatej ploche za budovami Rákóc-
ziho ulice). „Na Rákócziho ulici v dennom priemere parkuje 110-
130 áut. Na Štefánikovej ulici sa nedávno vybudovalo ďalšie par-
kovisko pre 29 áut a na dočasnom parkovisku sa zmestí 80 áut.
Možnosť parkovania je aj na časti ulice Na výhliadke, ako aj v blíz-
kosti budovy školy. Celkovo vieme zabezpečiť parkovanie pre 130
áut.“ – informoval Miroslav Šafranko, vedúci oddelenia výstav-
by MsÚ. 

-buch- (preklad: gp) 

Rekonštrukcia Rákócziho ulice

Átalakulóban az esztergomi sajtó

Költözik a művelődési ház és a városi könyvtár Esztergomban
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2007. július 21-én és 22-én Ipoly-
szalka és Vámosmikola Cselka Em-
lékünnepséget szervezett, amelyen
Cselka Nándorra és apjára, Károlyra
emlékeztek a két Ipoly-parti tele-
pülés lakói. Szombaton az ipoly-
szalkai temetőben emlékeztek Csel-
ka Károlyra. Imát mondott Kalácska
Ferenc, plébános, köszöntőt Józsa
János polgármester, emlékbeszédet
pedig Németh Péter Mikola költő.
A megemlékezést istentisztelet kö-
vette Vámosmikolán, a református

templomban, majd a vámosmikolai Szabadidőközpont könyvtárá-
ban Cselka Nándor Szimpózium zajlott. A délutáni Cselka-emlék-
misét Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálta, majd a résztvevők
megkoszorúzták CselkaNándornak a templom falán elhelyezett em-
léktábláját. Este ünnepi műsorral folytatódott a rendezvény a "Sze-
retet Házánál", neves előadók, kultúr- és énekcsoportok közremű-
ködésével. Az esti táncház után éjféli hálaadó imádsággal zárták a meg-
emlékezést. Vasárnap a Szent Mária Magdolna-búcsú ünnepi szent-
miséjével és Szent Kristóf-áldással folytatódott a vámosmikolai em-
lékünnep.

A vámosmikolai születésű Cselka Nándor gyermekéveit Ipolyszalkán
töltötte, ahol édesapja, Cselka Károly a falu jegyzője és egyben kán-
tora volt. Az ifjú Nándor Esztergomban lépett a növendékpapok so-
rába, Pozsonyban, Nagyszombatban és Bécsben tanult, majd az erő-
sen magyar érzelmű fiatalember 1856-ban Pesten fejezte be teoló-
giai tanulmányait. Lelkipásztorként, később a budapesti egyházke-
rület espereseként a főváros különböző plébániáin teljesített szolgálatot,
többek között Buda-Újlakon, a Terézvárosban, a belvárosi főplébánián
és Óbudán. Gazdag irodalmi munkásságát dokumentálja a Religio
című egyházi és irodalmi folyóirat, amelynek – Darázs, illetve Szú-
nyog álnéven – munkatársa, majd 1869-72 között szerkesztője is volt.
Óbudán ő honosította meg a Páli Szent Vince Szeretetleányai ren-
det, létrehozta a nehéz helyzetű óbudaiakat támogató családbizto-
sítási Cselka Egyletet. A fővárosban az addig főleg német nyelvű is-
tentiszteletek helyett rendszeresítette a magyar nyelvű szentbeszé-
deket, és rendezte a hitoktatás ügyét is. Cselka 1892-ben esztergo-
mi kanonoki kinevezést kapott, s 1897-ben bekövetkezett haláláig
a budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora volt. A köztiszteletben
álló főpap földi maradványait a Kerepesi úti temetőből 1975-ben vit-
ték át végső nyughelyére, a pesti Egyetemi templom sírboltjába.

Cselka Nándor édesapja, Cselka Károly az ipolyszalkai temetőben
nyugszik, ezért közös ünnepe a két községnek a Cselka Emléknap.

(Forrás: Új Ember)

Za francúzskej pomoci môžu byť zachránené Parížske močiare pred
zánikom, nízka hladina vody totiž stále viac ohrozuje živočíchov žijú-
cich v tejto lokalite. Už aj vlani bola situácia zlá, 70% slimákov a mäk-
kýšov uhynulo kvôli suchu. Po júnovej obhliadke terénu sa podarilo nájsť
riešenie, no odborníkmi navrhnuté vyhlbovanie je finančne náročné, vy-
čistenie jedného hektára stojí približne milión korún. V katastri obcí Gbel-
ce, Nová Vieska, Strekov a Dubník sa kedysi tiahlo veľké močarisko, kto-
ré sa v následku melioračných prác zúžilo na jednu tretinu. 184 ha úze-
mie je národnou prírodnou rezerváciou, teda patrí medzi prísne chrá-
nené územia na Slovensku. V dôsledku suchého počasia posledných ro-
kov močiare trpia nedostatkom vody, čo ohrozuje vzácne živočíšstvo
močariska. Počas júnových horúčav klesla hladina vody o ďalších 5 cm,
čo znamená veľké nebezpečenstvo aj pre hmyz a vtáctvo. Odborníci sa
obávajú, že v jednom z najväčších odpočívadiel sťahovavého vtáctva v
Strednej Európe vtáctvo nenájde dostatočné množstvo potravy. Kvôli
slabej zimy nebolo pokosené ani tŕstie, čo tiež ovplyvňuje množstvo vody
v lokalite. Vlani sa problém riešil tým, že sa vypustili rybníky v Rúba-

ni a Kolte, ale pre dlhodobé riešenie to nepostačuje. Počas leta navští-
vila lokalitu francúzska delegácia, ktorej členom bol aj André Vantomme,
hlavný komisár Európskej komisie pre ochranu prírody, ako i Jean L.
Avrry, vedúci pracovník ochrany prírody francúzskeho ministerstva ochra-
ny životného prostredia Francúzi prisľúbili finančnú aj odbornú pomoc:
prispeli by k vybudovaniu kontrolnej stanice a k zabezpečeniu terén-
nych vozidiel. Prešetria aj možnosť vyhľbenia koryta, a styk s ochran-
cami prírody mienia udržiavať prostredníctvom VÚC. Pre záchranu ži-
vej flóry je potrebné tieto úkony vykonať, nakoľko len veľká súvislá vod-
ná plocha zachráni živočíchov od vyhynutia. Samosprávy, príslušné úra-
dy a občianske združenia spoločne pracujú nad riešením: potrebné fi-
nancie môžu získať zo zdrojov EÚ. 

Rezervácia v Gbelciach má medzinárodný význam: v roku 1990 sa
močiare dostali na zoznam Ramsarského dohovoru, na Slovensku je pri-
bližne sedem takýchto území. Zaujímavosťou močariska sú plávajúce
ostrovy, z ktorých onoho času na dolnej časti močiara bolo viac. 

Szép Éva (preklad: gp) 

Francia segítséggel menekülhet meg az alacsony vízhozama miatt ve-
szélybe került Párizsi-mocsár és annak élővilága. Már tavaly is aggasz-
tó volt a helyzet, a csigák és a puhatestűek 70 százaléka pusztult el a szá-
razság miatt. A június végi terepszemlét követően sikerült megoldást ta-
lálni: a szakemberek által javasolt kotrás azonban rengeteg pénzbe ke-
rül, egy hektár kitisztítása mintegy egymillió koronát emészt fel. Köbölkút,
Kisújfalu, Kürt és Csúz térségében régebben nagy kiterjedésű ősláp hú-
zódott, a lecsapolás következtében azonban a terület egyharmadára zsu-
gorodott. A 184 hektáros Párizsi-mocsarak területe Nemzeti Természeti
Rezervátum, tehát szigorúan védett élőhelynek számít Szlovákiában. Az
utóbbi években tapasztalható szárazság miatt nyaranta egyre kevesebb
a víz a lápban, így veszélybe kerül a mocsár különleges élővilága. A jú-
niusi melegek következtében további öt centiméterrel apadt a víz szint-
je, a rovarok és az itt élő madárfajok is veszélybe kerültek. A szakértők
most még nagyobb veszélytől tartanak, és attól félnek, hogy Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb pihenő- és átvonuló helyének számító ingová-
nyában nem találnak majd élelmet a madarak. Problémát okoz az is, hogy
az enyhe tél miatt elmaradt a nádas lekaszálása, így a növény benőtte
a mocsarat és szívja magába a maradék vizet. Tavaly megoldásképpen
leengedték a fűri és a koltai halastavat, de a nagy szárazság miatt idő-

tállóbb megoldásra van szükség. 
A nyár folyamán francia küldöttség járt a terepen, melynek tagja volt

többek között André Vantomme, az Európai Bizottság környezetvédelmi
főmegbízottja és Jean L. Avrry, a francia környezetvédelmi minisztéri-
um természetvédelmi vezetője is. A franciák nemcsak anyagi, hanem szak-
mai segítséget is ígértek a terület szakfelügyelőinek: szavaik szerint egy
állandó megfigyelő állomás megépítésében és terepjárók beszerzésében
is közreműködnének. A fenékkotrás és tisztítás lehetőségét is áttanul-
mányozzák majd a francia látogatók, akik a megyei önkormányzaton
keresztül kívánják tartani a kapcsolatot a természetvédelmi terület fel-
ügyelőivel. A láp élővilága érdekében szükséges a munkálatok elvégzése,
mert csak a mélyebb és összefüggőbb vízfelület az, ami megmenthetné
az ingoványt a kiszáradástól. Jelenleg az érintett önkormányzatok, a szak-
hatóságok és polgári társulások közösen gondolkodnak a megoldáson:
a szükséges pénzre akár egy uniós pályázat útján is szert lehetne tenni. 

A köbölkúti rezervátum nemzetközi jelentőségű: 1990-ben felkerült
a ramsari egyezmény listájára is, Szlovákiában körülbelül hét ilyen te-
rület van. A Párizsi mocsár érdekessége az úszó szigetek léte, amelyek-
ből anno a mocsár alsó területén több is volt. 

Szép Éva (Hídlap)

Cselka Emlékünnepség

Parížske močarisko je ohrozené

A Párizsi mocsarat kiszáradás fenyegeti
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Život vo svojich nevypočítateľných premenách postavil nás
pred úlohu zvládnuť nevyliečiteľnú chorobu našej dcéry. V osob-
nom živote úspešná absolventka VŠD v Žiline, vo svojich 39.
rokoch svojho života v dôsledku ochorenia bola odsúdená na
trvalú opatrovateľskú a liečebnú pomoc iných. Po zlyhaní všet-
kých dostupných lekárskych zásahov a vyšetrení, zostala nám
ako jediná možná voľba – umiestniť dcéru do trvalej opate-
ry zdravotníckeho zariadenia. Po niekoľko mesačných bo-
lestných skúsenostiach s poprednými slovenskými nemocni-
cami, naskytla sa nám možnosť umiestniť našu dcéru v Do-
move sociálnych služieb v Kováčove pri Štúrove. Z prvotných
obáv o jej umiestnení v tomto okrajovom sociálnom zariadení
sme pomerne v krátkom čase zistili, že pri našom veľkom ne-
šťastí z ochorenia našej dcéry, jej umiestnenie v tomto zariadení
je to najlepšie, čo sme mohli v danej situácii pre ňu urobiť.
Po takmer sedemročnom pobyte našej dcéry v DSS v Ková-
čove považujeme za vhodné a potrebné, aby sa tomuto za-
riadeniu dostalo nášho, ale aj spoločenského ocenenia. Do-
voľujeme si skromne poznamenať, že prvoradú zásluhu na dob-
rých výsledkoch práce pracovníkov tohto zariadenia má

jeho riaditeľ Jozef Jendrušák, ktorý neustálou starostlivosťou
o zlepšovanie a modernizáciu zariadenia, ako aj všestrannou
snahou o jeho vysokú odbornú úroveň pomáha všetkým umiest-
neným klientkam zmierňovať ich ťažký osud. Rovnakou mie-
rou patrí naše poďakovanie a ocenenie práce i pani doktor-
ke Udvardyovej. Ona svojou prácou je príkladom naplnenia
lekárskeho poslania pomáhať zo všetkých síl svojim zvereným
pacientkam. Nemienim určovať poradie vďaky za opateru, kto-
rá sa našej dcére dostáva v DSS v Kováčove, ale chcem vy-
zdvihnúť neoceniteľnú obetu a trpezlivosť ošetrujúcich sestričiek
a celého zdravotníckeho i stravovaciemu personálu tohto do-
mova. V zariadení nachádzajú ľudské a zdravotné útočisko nie-
len priamo postihnuté klientky, ale v citlivej forme poskytu-
je ho tamojší personál i nám spolutrpiacim príbuzným.

Vážená redakcia, vyhýbam sa pátosu pri svojom poďakovaní
DSS v Kováčove. Aj tak si neodrieknem odvahu za označenie
tohto zariadenia pečaťou SLOVAK GOLD v zdravotníctve.

S pozdravom a úctou.
Rodičia a príbuzní umiestnenej pacientky

(Meno a adresa v redakcii)

Na projekte Comenius pracujeme už od septembra minu-
lého roku. Do projektu sú zapojení okrem našich žiakov aj žia-
ci z Francúzska, Anglicka a Belgicka.

Cieľom projektu je spoznať život a kultúru iných národov
a hlavne, naučiť sa lepšie po anglicky. Na Vianoce sme si po-
sielali darčeky, ku ktorým sme pripojili aj naše fotografie. Deti
z Anglicka, Francúzska a Belgicka nám tiež poslali fotky a lis-
ty. Podľa toho sme si rozdelili s kým si budeme dopisovať. Ďa-
lej sme si písali prostredníctvom e-mailov. 23. mája boli po-
zvané pani učiteľky z Anglicka, Belgicka a Slovenska do fran-
cúzskeho mesta Lamballe, a 7. júna boli pozvané pani učiteľky

z Belgicka do Štúrova. Program im pripravila pani učiteľka Špá-
niková. Pani učiteľka im ukázala našu školu a potom sme pre-
mietali prezentácie, ktoré sme pre nich pripravili. Ďalej sme
im upiekli a uvarili slovenské špeciality, ako bryndzové ha-
lušky a bábovku. Ďalšie dni boli na výlete jachtou po Dunaji
a tak navštívili Bratislavu a Budapešť. Strávili tu päť krásnych
dní. V októbri k nám prídu aj pedagógovia z Anglicka a Fran-
cúzska. Pani učiteľkám z Belgicka sa Slovensko páčilo a dú-
fam, že aj ostatné pani učiteľky si zamilujú naše krásne mes-
to a školu.

Rebeka Bíliková, 6. A – ZŠ Štúrovo

A Szent Imre Egyházi Óvoda névadója az első magyar ki-
rályi párnak, Szent Istvánnak és Boldog Gizellának házassá-
gából született 1007-ben. Óvodánk gyermekei tisztában van-
nak azzal, hogy Szent Imre nem egy kitalált mesehős, hanem
a magyar történelem egy olyan igaz ifjú hercege, kinek élete
oly tiszta volt, mint a fehér liliom. Ezért is ábrázolják őt a fest-
ményeken fehér liliommal a kezében. Mindez a valós kötő-
dés büszkeséggel tölt el bennünket. A szülők megtapasztal-
hatják, hogy ebben az óvodában nemcsak nagyszerűen lehet
játszani és foglalkozni, hanem gyermekük némi történelmi alap-
ismeretekre is szert tesz, ami nem elhanyagolandó tényező az
óvodás korban sem. Mindig jelentős állomásnak számítanak
az óvodánk életével összefüggő események, melyekről meg-
emlékezünk, fejlesztve ezáltal a gyermekek kötődését, öna-
zonosságtudatát. Ezt a célt szolgálta, mikor tízéves fennállá-
sunk emlékére Pécsi L. Dániel jelképtervezővel elkészíttettük
óvodánk címerét és zászlaját, ami egyedülálló egy óvoda élet-
ében. Büszkén viseljük címerünkkel ellátott pólónkat, mely-
nek központi alakja Szent Imre. Jelenleg Szent Imre születé-
sének 1000. évfordulóját készülünk megünnepelni. Az év-
fordulóval összefüggő eseménysorozat első lépcsőfokán már
túljutottunk. Egy verőfényes nyári napon történelmi kirán-
duláson vettünk részt Esztergomban. Megtekintettük a Ba-
zilikát, mely Szent István királyunk születésének helyén
épült. A gyerekek elcsodálkoztak a hatalmas méreteken, ámul-
tak a kincstár látványosságain, az arannyal átszőtt palástokon

és más drágaságokon. Kis időre elvegyültünk egy magyaror-
szági diákcsoporttal, akik az osztály tiszteletbeli tagjaivá fo-
gadtak bennünket.

Lementünk a sírkamrába is, ahol módunkban volt pár szót
angolul is beszélni egy angol turistával, aki le is fényképezte
kis csoportunkat Mindszenty József emléktáblája előtt.

Mindenütt nagy örömmel fogadtak bennünket egységes, cí-
merrel ellátott pólónkban, és mindenhol ingyen látogathat-
tuk az egyes helyszíneket. Tetszést aratott gyermekeink talp-
raesettsége, ahogyan elmesélték, hogy melyik óvodából jöt-
tünk, s mi szerepel címeres pólónkon. Fegyelmezett viselke-
désünkért dícséretet is kaptunk.

A Bazilika tövében találkoztunk a kisvonattal. Az egyik ki-
áltással futott a vonathoz nyomában a többiekkel. A moz-
donyvezető bácsi örömében körbeutaztatott bennünket a vá-
roson, mivel egyik kislányunk „Fekete szépség“ -nek titulál-
ta járművét. Na ez valami fantasztikus volt!

Mindezeken túl volt még energiánk felmászni a Szent Ta-
más hegyre, megtekinteni a Kálváriát, gyönyörködni a pa-
norámában. A napot egy kis játszótéri szórakozással zártuk a
Duna-parton, majd gyalog sétáltunk haza a hídon. A kirán-
dulás alatt sokat tanultunk, rengeteg élménnyel gazdagodtunk,
s főleg nagyon jól éreztük együtt magunkat. Kár, hogy akik-
nek nem volt útlevelük, nem jöhettek velünk. Nagyszerű nap
volt.

Vízi Katalin, óvodaigazgató

Poďakovanie DSS

Történelmi kirándulás

Project Comenius



2007. július/augusztus 29Párkány és Vidéke Štúrovo a okolie

Výmena majiteľov 
v Icopale

Martin Ellis, generálny riaditeľ Icopalu v krátkom oznámení in-
formoval verejnosť, že za 850 miliónov eur sa predala multina-
cionálna firma, ktorá združuje viac podnikov. Novým majiteľom
spoločnosti je Investcorp. Podľa vyjadrenia M. Ellisa nový maji-
teľ, ktorý disponuje významným kapitálovým imaním stotožňu-
je sa s doterajšou stratégiou Icopalu, iným slovom v rámci sku-
piny je daná možnosť pre ďalší rozvoj. Doteraz malo rozhodujú-
ci vplyv vo firme – ktorá si pre seba vybojovala vedúcu európs-
ku pozíciu vo výrobe vodoizolačných materiálov – štvorčlenné kon-
zorcium: dánsky Axcel, americký Carlisle Companies, dánsky Kirk-
li a tiež dánska FIH Banka. V Európe a USA patrí k Icopalu 32
výrobných podnikov. Firma, ktorá zamestnáva štyritisíc ľudí pro-
dukuje 900 miliónov eur ročného obratu. V roku 1982 založený
Investcorp je finančná skupina špecializovaná na investície.
Disponuje zhruba s desaťmiliardovým majetkom. Jeho najdôle-
žitejšie centrá sú v New Yorku, Londýne a Bahraine. V štúrovskom
závode toho času pracuje asi 120 ľudí. 

-O- (preklad: gé) 

Immár negyedik alkalommal rendezték meg július 28-án az alig
több, mint 400 lelket számláló Bélán a falunapot. Az időjárás is
kegyeibe fogadta a szervezőket, így a rendezvény résztvevői kel-
lemes időben élvezhették a gazdag kulturális és gasztronómiai prog-
ramot.

Úgy Varga Mihály polgármester, mind Szigeti László, az MKP
parlamenti képviselője ünnepi megnyitójában a falunapok ha-
gyományőrző szerepét emelte ki. Béla egyike azon kisközségek-
nek, amely hagyományőrzésből, anyagi és szellemi örökségünk
ápolásából jelesre vizsgázik. A bélaiak ragaszkodnak szülőföld-
jükhöz és ápolják az őseik által átörökített szellemi értékeket. Szi-
geti egy László Wass Albert idézettel zárta ünnepi beszédét: 

A falu mindig megmarad, 
a falu mindig egy marad:
a falu mindig szent marad! 
A remek borairól is közismert község falunapjának szervezői

gazdag programmal várták a falubelieket és látogatókat, amelyen
többek között felléptek a bélai, illetve a libádi éneklőcsoportok,
a libádi tánccsoport, az ebedi citerazenekar, Oňová-Orbán Gi-
zella, Lelkes Szimona, valamint a Kis Duna-menti Rock-színház
és az Érsekújvári Rock-színpad énekesei. A színes kultúrműsort
táncmulatság követte. Kísérő programként az érdeklődők vete-
ránautók bemutatóját tekinthették meg. A községháza melletti
parkban emellett ízletes ételekről és italokról gondoskodtak a ven-
déglátók.

-O-

Fergeteges falunap
Bélán

A bélai asszonykórus

Rozpis futbalových
zápasov
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A Rákóczi Szövetség magyarországi civil szervezetek, Polgári Kö-
rök, cégek, magánszemélyek adományaira alapozva a több éves ha-
gyománynak megfelelően ebben az évben is 10.000 Ft beiratkozá-
si ösztöndíjat ajánl fel azon gyermekek számára, akiket szüleik ma-
gyar iskolába íratnak be. Az adományozók ezzel is ösztönözni sze-
retnék a magyar iskolába történő beiratkozást és kifejezésre kíván-
ják juttatni szolidaritásukat a határon túli magyar családokkal. A prog-
ram teljes körűen megvalósul Közép- és Kelet Szlovákiában, Nyu-
gat-Szlovákiában pedig azokon a településeken, ahol a magyarok szór-
ványban élnek, másutt az ösztöndíjra a nagycsaládosok és azok a csa-
ládok pályázhatnak, ahol a gyermeknek más településre kell utaznia
ahhoz, hogy magyar iskolába járjon. Tavaly közel kétezer gyermek
szülei vehették át az ösztöndíjat.

A Rákóczi Szövetség 12 pontba foglalta össze a magyar iskolavá-
lasztás melletti érveket, amelyek között megemlíti az ott szerezhe-
tő többlet tudást, a nemzeti identitás kérdését, illetve azt a tényt, hogy
azon magyar gyerekek, akik magyar iskolában kezdik meg tanul-
mányaikat, sokkal nagyobb mozgástér nyílik meg számukra későb-
bi tanulmányaik során is. Egyetemi tanulmányait így egyaránt foly-
tathatja Szlovákiában magyar nyelven, vagy ha olyan szakmát választ,
amiben nincs Szlovákiában magyarnyelvű képzés, szlovákiai szlovák
tannyelvű egyetemen folytathatja tanulmányait, továbbá Magyarország
és Szlovákia együttes EU-s csatlakozása nyomán könnyen hozzá-
férhetővé válik számára minden magyarországi egyetem is. A felhí-

vás továbbá utal arra a tudományosan sokszorosan bebizonyított tény-
re, hogy az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb módja az anya-
nyelven történő tanulás. A jelenlegi és még inkább a jövő tudásala-
pú társadalmában a minél hatékonyabb tudás fontos érvényesülési
tényező. 

A magyar Parlament által elfogadott kedvezménytörvény értelmében
az iskolák és az iskola mellett működő szülői szervezetek minden év-
ben jelentős támogatásban részesülnek és e támogatás felhasználá-
sa jelentős mértékben csökkenti a szülőkre háruló, gyermekeik ok-
tatásával összefüggő költségeket. A Pázmány Péter Alapítvány erre
a célra a magyar iskolába járó gyermekek számától függően éven-
ként mintegy 1,2 milliárd Ft támogatást kap a magyar államtól, ame-
lyet pályázatok alapján juttat el az iskolákhoz, a szülői szervezetek-
hez és ezen keresztül közvetve a diákokhoz is. A magyar iskolába járó
és ott magas szintű magyar nyelvtudást szerző diák számára Ma-
gyarország és Szlovákia együttes EU-s csatlakozása nyomán megnyílik
a magyarországi munkaerőpiac. Minthogy a felvidéki magyarok túl-
nyomó többsége az amúgy is légiessé váló határok közelében lakik,
természetes módon adódik a magyarországi munkavállalás lehető-
sége. A magyarországi területen dolgozó felvidékiek száma eddig is
fokozatosan növekedett, ma már több tízezren élnek ezzel a lehe-
tőséggel, és az új helyzetben ez a tendencia még csak fokozódik. A
magyar nyelv felértékelődéséhez vezet az a tény is, hogy nagy szám-
ban települnek át magyarországi cégek Szlovákiába.

Az uniós tagállamok közül Magyarország elsőként hirdette meg
a következő hét évre szóló fejlesztési programot és operatív terve-
ket. A Nemzeti Fejlesztési Terv II. első két évében 500 milliárd fo-
rintot osztanak szét 271 kiemelt projekt megvalósítására, melyek so-
rában az esztergomi Sötétkapuhoz tartozó pincerendszert is feltár-
ják 2010-ig.

A felújítandó óriási boltíves pincerendszert a Bazilika építésekor
hozták létre az 1800-as évek közepén részben azért, hogy ne kell-
jen feltölteni a teljes dombot, másrészt azért, hogy legyen hol tárolni
a finom érseki borokat.

A Sötétkapu mindkét oldalán húzódó 3 700 négyzetméteres pin-
cerendszer annyira rossz állapotba került, hogy a vizesedése már a
Bazilika altemplomát is veszélyeztette. A felújítás szándéka már évek-
kel ezelőtt megfogalmazódott, a pályázat összeállítása és a pontos ter-
vek megfogalmazása azonban az elmúlt fél évben történt. A beruházás
mintegy egymilliárd forintba kerül majd. A felújítás során nemcsak

az építészeti remek állagmegóvása valósulhat meg, hanem a Szent Adal-
bert központ szomszédságában létrejöhet egy újabb, turisztikai fo-
gadóközpontot, kávézót, borozót, kiállítótermeket és üzleteket is ma-
gában foglaló idegenforgalmi látványosság, amely Esztergomba vonz-
za a látogatókat. A beruházás keretében teljesen megújulhat, és va-
lódi sétálóutcává válhat a Sötétkapu is, a látogatók elől elzárt részeken
pedig a nemrég megalakult prímási borrend borait tárolnák.

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek májusban
a Vinum Primatis prímási borrend megalakulásáról szóló sajtótájé-
koztatón azt mondta: „Ma már nem termel bort az egyházmegye,
de a pincerendszer legjobb felhasználási módja, ha Esztergom kul-
turális és történelmi hagyományai mentén élesztjük újjá”. Az érsek-
ség a Vinum Primatis Borászati Zrt. nyereségét az esztergomi pin-
cerendszer felújítására, illetve az egyházmegye kulturális céljainak meg-
valósítására szeretné fordítani. 

Gábor Éva

A magyar iskolaválasztásért

Az esztergomi pincerendszer

Péter Jakab, konateľ-šéfredaktor Televízie Ostrihom a riaditeľ
Štúrovskej televízie, Csaba Pereszlényi nedávno podpísali doho-
du o strategickej spolupráci. V zmysle dohody okrem spoločne vy-
robených dvojjazyčných programov budú spoločnosti spolupra-
covať vo viacerých oblastiach. Vytvorením spoločnej programo-
vej a reklamnej plochy sa do väčšiny pohraničných obcí Eurore-
giónu Ister-Granum, kde vysiela Štúrovská televízia na kanáli UHF
na frekvencii 575,25 Mhz, dostanú aj vysielania Televízie Ostri-
hom so slovenskými titulkami. V záujme zvýšenie účinnosti spo-
lupráce zosúladia aj svoju marketingovú a PR činnosť. V budúc-
nosti takto budú vysielať spoločné reklamy a mienia uskutočniť
aj verejný prieskum v euroregióne. 

V záujme skvalitnenia regionálnej televízie v spolupráci s vy-
sokými školami zaoberajúcimi sa s komunikačnou a mediálnou
vedou plánujú uskutočniť aj vzdelávacie kurzy základného stup-
ňa. Zmyslom tohto partnerstva je posilnenie kvality regionálne-
ho televízneho vysielania, a tým aj upevnenie vzájomných vzťa-
hy slovenského a maďarského obyvateľstva.

(-p-) 
preklad: gp 

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá Jakab Péter, az
Esztergom Televízió új ügyvezető-főszerkesztője és Pereszlényi Csa-
ba, a Párkányi Televízió ügyvezető igazgatója. A megállapodás ér-
telmében a közösen gyártott kétnyelvű műsorokon túl több terü-
leten is együtt fog dolgozni a két televíziós társaság. A közös mű-
sor- és reklámfelület létrehozásával az Ister-Granum Eurorégió je-
lentős részén, elsősorban a magyar-szlovák határ menti településeken
fogható Párkányi Televízió az UHF sáv 575,25 Mhz frekvenciáján
is sugárzásra kerülnek az Esztergom Televízió műsorai, szlovák nyel-
vű feliratozással. A hatékonyság növelésének érdekében a televízi-
ók a marketing és PR tevékenységüket is összehangolják. Így a jö-
vőben több reklámfelületen is közösen tervezik a megjelenést, és egy
átfogó közvéleménykutatást is útjára kívánnak indítani az euroré-
gióban. A minőségi térségi televíziózás megszilárdításának érdeké-
ben több kommunikáció- és médiatudománnyal foglalkozó felső-
oktatási intézménnyel együttműködve kívánnak alapfokú képzéseket
indítani a műsorszolgáltatók. Szándékuk, hogy a megállapodással
megerősített partnerség a minőségi regionális televíziózást, és ez-
zel a magyar és szlovák nyelvű lakosság, kapcsolatát fejlessze. 

-p-

Pokrok v regionálnom televíznom vysielaní Új lendület a térségi televíziózásban
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A falunapok is hagyománnyá vált. Szeptember elsején immár ne-
gyedszer került megrendezése az ebedi falunap. A változatos prog-
ram két központi eseménye a deportálások áldozatainak tisztele-
tére emelt emléktábla leleplezése és a Pro Urbe díj átadása. Az ese-
ménysorozat ünnepi szentmisével kezdődött a templomban. En-
nek keretében került sor az emléktábla leleplezésére. Mgr. Szabó
Zsolt alpolgármester ünnepi beszédében rámutatott a hatvan év-
vel ezelőtt Csehországba deportált falubeliek ellen elkövetett em-
bertelenségekre, akikkel ezt csak azért tették, mert magyarok vol-
tak. Egyben figyelmeztetett arra, hogy egy 2000 évvel ezelőtt fel-
adott leckét kell megtanulnunk: tudni bocsánatot kérni és tudni
megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. Az emléktábla az ebedi De-
portáltak és Leszármazottaik Szövetsége /DÁLESZ/ kezdemé-
nyezésére emeltetett. A kitelepítéseknek mintegy 36 ebedi család
is szenvedő alanya volt. A jogfosztó rendeletek kárvallotjai a mai
napig sem lettek kárpótolva, ezért is kell emlékeznünk és figyel-
meztetnünk a ma nemzedékét, hogy ember ember ellen ne kövessen
el többé hasonló bűnöket. Az emléktáblát Mons. Burián László,
ebedi esperes szentelte fel.

Délelőtt tíz órakor kilenc gulyásfőző csapat – a negyedik ebe-
di gulyásfőző verseny résztvevői – rakott tüzet a bográcsok alá a
községi hivatal udvarán. A szakmai zsüri: Zapletal László, Mag-
na Viliam és Lengyel Attila az ebedi Góra József főztjét ítélte leg-
jobbnak, aki az Ebedi Vegyeskórus szineiben versenyzett. A má-
sodik Révész Ferenc lett, aki az ebedi vadász szövetséget képvi-
selte. A falunap szervezői nem feledkeztek meg a gyermekekről
sem. Škultéty Klára óvónő és Mészáros Anna nevelőnő játszóhá-
zat létesítettek számukra, melyben elsősorban a kisebb gyerekek
lelték örömüket. Nagy sikert aratott Kotra Mónika bábszínháza
is. Sok gyereket vonzott az ugrálóvár is, melyben kedvükre mó-
kázhattak. Délben a kultúrház elől indult útjára a hagyományos
szüreti felvonulás dobossal, szüreti koszorúval és zászlóval. Őket
követte hintón a bíró – bíróné szerepében a falu polgármestere és
felesége, valamint Ján Oravec párkányi polgármester, lovas kocsin
pedig magyarruhás lányok és fiúk haladtak nyomukban, majd az
Ebedi Vegyeskórus és az Ebedi Citerazenekar díszkocsija. A meg-
állóhelyeken nótával és tánccal szórakoztatták a házak előtt vá-
rakozó embereket. A felvonulás a kultúrház előtt ért véget. Ide ér-
kezett a párkányi Sissy mazsorettcsoport produkciója is. A kul-
túrműsort megtisztelte jelenlétével Szigeti László parlamenti
képviselő, Turi Lajos, Tát község alpolgármestere, valamint Dra-
pák Károly muzslai polgármester. Az ebedi óvodások egy heavy-
metal – techno tánckompozícióval remekeltek. Nagy sikerrel sze-
repelt az Ebedi Vegyeskórus. A párkányi Kisbojtár néptánccsoport
esőben is hozta a tőle két évtizede megszokott színvonalat. Az Ebe-
di Nyugdíjaskórus kellemes melegséget lopott a nézők szívébe. 

Ezután következett a Pro Urbe díjak átadása. Könözsi István fo-
tóművész és Rackó Irén népművelő, az ebedi nyugdíjasklub egyik
alapítója életpályája bizonyítják, hogy ez a rangos kitüntetés idén

is méltó kezekbe került. Mgr. Szabó Zsolt alpolgármester mélta-
tásában kiemelte Könözsi István különös tehetségét, melyet
egyéni látásmódú tájképeiben jelenít meg. Munkatársa volt a „Nő“
és a „Život“ hetilapoknak. Portrét készített II. János Pál pápáról,
a Dalai Lámáról, valamint több államfőről is.

Rackó Irén több mint negyven éve meghatározó egyénisége az
ebedi kulturális és társadalmi életnek. Oroszlánrésze volt az ebe-
di nyugdíjasklub létrehozásában, mely idén áprilisban ünnepelte
fennállásának harmincadik évfordulóját. Jelenleg is aktív szerve-
ző. A díjakat Nagy Tibor polgármester adta át. Baranyai Lajos új-
ságíró tárlatnyitó beszédében ismertette Könözsi István életútját
valamint fotóművészi pályafutásának meghatározó állomásait.

A kultúrműsort az Ebedi Citerazenekar folytatta, melynek neve
régiónkon túl is jól cseng. Népdal és magyar nótacsokorral szó-
rakoztatták a közönséget. Mikis Theodorakis: Zorba filmdalának
előadásával nem mindennapi virtuóz hangszerjátékukról és érett
tehetségükről győződhetett meg a közönség. A jó hangulathoz nem
hiányozhatott a magyar nóta sem. Juhász Gyula, Juhász Irén, Baka
Sándor, Bartiné Tóth Éva és Rackó Tibor vitték a prímet Balogh
Béla népi zenekara kíséretével. A kultúrműsor fináléjaként nagy
sikert aratott a párkányi Csemadok Színkör zenés összeállítása. A
falunap nem múlhatott el sportesemény nélkül. A sportpályán az
ebedi és a táti öregfiúk labdarúgócsapata mérkőzött meg egymással.
Ez alkalommal az ebedieknek első ízben sikerült legyőzniük a tá-
tiakat 2 : 0 arányban. Az egész napos ünneplés és szórakozás ut-
cabállal zárult, melyen Rackó Tibor és Stevár Gábor húzta a tal-
palávalót. A falunap jól sikerült Nagy Tibor, polgármester, a he-
lyi képviselőtestület és a községi hivatal alkalmazottainak, vala-
mint a helyi civil szervezeteknek jóvoltából. Köszönet illeti a ren-
dezvény támogatóit, ú.m.: MIRATTI Restaurant – Lengyel Atti-
la, UNISERVIS POTFAY – Potfay Attila, Ebedi Nyugdíjas Klub.

Burza Kálmán

Emléktábla a deportáltaknak Ebeden

Sústredenie mladých biológov

Univerzita Komenského každým rokom organizuje koreš-
pondenčné semináre na stredných školách. Prírodovedecká fa-
kulta robila tieto semináre z biológie a chémie. Úspešní rieši-
telia majú koncom školského roka možnosť zúčastniť sa na sú-
stredení v Bardejove. Prvý týždeň tam strávia biológovia, a ten
ďalší chemici. Z nášho gymnázia sa tam tento rok dostali dve
žiačky: Jarmila Sipékiová a Katarína Kovanová. Vypočuli sme
si zopár zaujímavých prednášok, navštívili sme okolité pozo-
ruhodnosti, chodili sme na túry a spoznali sme žiakov s po-
dobnými záujmami. Rozhodli sme sa, že ak to bude možné, prí-
deme aj na budúci rok. Celoročná práca stála za to.

Katarína Kovanová

Foto: Piski Gábor

Foto: Burza
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Vásározási szokások a XVIII. század második felében
A mindenkori vásározások fontosságát mi sem bizonyítja jobban,

minthogy a vasárnap (vásár napja) szavunk régóta őrzi életünk ezen
részévé vált heti csere-bere, adásvétel máig nélkülözhetetlen mivoltát.
A középkori települések között a vásártartó helyeket rangban is el-
különítették egymástól. Szabad királyi városi vagy mezővárosi rang-
gal ruházták fel azokat a településeket, ahol árucsere céljából idő-
ről-időre összegyűltek az emberek. Városunkban 1546-tól tartják
számon a több napig tartó vásárok, sokadalmak megtartását. En-
nek tükrében egyáltalán nem meglepő, hogy III. Károly 1724. au-
gusztus 6-án vásártartási jogokkal ruházza fel a helységet, Mária Te-
rézia pedig 1740-ben mezővárosi rangra emeli Párkányt. Esztergom
megye vásározási szokásainak leírásához a Mária Terézia-féle úr-
bérrendezés szolgál adatokkal. Jelentősége abban állt, hogy az úr-
béres népesség terheinek és kötelezettségeinek egységes elvek sze-
rinti országos rendezése ilyen formában ekkor készült el először. Esz-
tergom megyében 1768-ban kezdődött el a Mária Terézia-féle úr-
bérrendezés. Még ebben az évben megtörtént az úrbéres lakosság
„megvallatása“, mely országosan kilenc kérdőpont alapján ment vég-
be. A válaszokat minden esetben zsellérek, jobbágyok adták, de egy-
egy település nemesei is ugyanazokat a vásározási, piacozási szokásokat
tartották, mint az úrbéresek. Az úrbér összetételét, nagyságát, szol-
gáltatási módját az urbárium szabályozta, mely azért készült, hogy
a földesúr úrbéresek feletti jogainak gyakorlását megkönnyítse. Ezt
minden helység anyanyelvén nyomtatva megkapta, a rá vonatko-
zó új szolgáltatási normák kitöltésével. 30 községben magyar, 11-
ben szlovák, 4-ben pedig német nyelven “vetették ki” a rendező-
biztosok a jobbágyi vallomásokat. A vármegye lakosságának vásá-
rozási szokásait Esztergom szabad királyi város és a Duna, mint a
legfontosabb vízi összekötő út határozta meg. Esztergom nemcsak
a megyéből, de Hont és Bars megyékből is vonzotta a vásározókat.
A megye településeinek majdnem fele vagy első helyen, vagy kizá-
rólagosan Esztergomot jelöli meg vásározó helyéül. Bizonyítja ezt
az a tény is, hogy “az Esztergom megyei lakosok által lebonyolított
vásárlások 55%-át az esztergomiak intézték, és ők vették meg a mar-
hák 65, az ürük 100%-át”. Majdnem ilyen arányban látták el köz-
szükségleti cikkekkel a megye lakosságát is az esztergomiak. A la-
kosság azonban más helységeket is kihasznált vásározás céljára. (A
továbbiakban csupán a megye Dunán inneni részének falvaival fo-
gunk foglalkozni). Az 1768-ból származó jobbágyi vallomások kö-
zött egyedül Kisbény lakossága jelöli meg Esztergomot kizárólagos
vásározási helyül. Érdekességként megemlítendő, hogy a párkányiak
(ahol szintén tartanak vásárokat) vásározási alkalmatosságaik és adás-
vételi haszonvételeik bonyolításának első helyéül Esztergomot
említik. Lényegesen több azoknak a falvaknak a száma, amelyek Esz-
tergomot második helyen említik vásározó, eladó helyeik között:
Bátorkeszi, Nagybény, Kéménd, Kicsind, Muzsla, Nána. Meglepő,
hogy a megye két községe, mégpedig Kőhidgyarmat és Libád úr-
béresei a távoli Nagyszombatot is megemlítik, mint vásározó helyeik
egyikét. Mindkét településről “az uraság tetszése és rendelése sze-
rint” hordtak oda “szemes jószágot és bort”, de az “eladásra való
alkalmatosságok”-at inkább az egy-két “órányi járóföldre” lévő Esz-
tergomba vitték. A kőhidgyarmatiak szemesterményt és a “jó és so-
kat termő szőlőseik” borát hordták Esztergomba, míg a libádiak a
“határukban bőségében lévő szilvások és egyéb termőfák” gyü-
mölcseivel keresték meg az esztergomi vásárokat. Harmadik helyen

említik az esztergomi vásárokat Nagyölved lakói. Ők “középszerű
boraikat” hordták a tőlük “négy órányi járóföldre” lévő városba.
A Dunán történő eladási lehetőséggel nagyban éltek a vármegye la-
kói. A Dunát, mint a vásározási haszonvétel helyét Alsóbéla, Nagy-
bény, Ebed, Farnad, Kéménd, Kicsind, Köbölkút, Muzsla, Nána és
Kisújfalu lakosai említik az első helyen. Szinte valamennyi falu la-
kói vallják, hogy a Duna “termékeik számára eladni való alkalma-
tosság”. Termékeiket természetesen azok is árulták a Dunán, akik
második helyen emlegették a folyót, úgymint Libád, Magyarszöl-
gyén, Németszölgyén, Nagyölved és Párkány. Néhány községben
harmadik helyen említik a Dunát, mint termékeik eladására szol-
gáló helyet. Ezek közé tartoztak Bátorkeszi, Kétty, Kőhidgyarmat
és Kurall úrbéresei. Tény, hogy a párkányi sokadalmakat alig-alig
látogatták a megye lakói, mert a vallomások szerint mindössze Ku-
rall, Kétty és Bart községek keresték fel azokat. Ez egyértelműen Esz-
tergom és a Duna közelségének tudható be. Megyén kívülről azon-
ban bizonyára több településről látogattak ide, mert maguk a pár-
kányiak azt vallották, hogy a “vásárbéli jövedelmük” hasznos. Igaz,
hozzátették azt is, hogy “mindeneket nálunk eladni könnyen lehet,
mert Esztergom és a Duna mellett lakunk”. Esztergomon és Pár-
kányon kívül még Szenttamás és Mocs mezővárosok rendelkeztek
1768-ban vásártartási jogokkal a megyében. Szenttamás nevét azon-
ban meg sem említik a megye vásározói, bizonyára azért, mert Szent-
tamás Esztergom külvárosának számított, és ha jártak is ott, csupán
a fontosabb és rangosabb Esztergomot jelölték meg. Mocs hason-
ló helyzetben volt, mint Párkány. Maguk a mocsiak így vallanak er-
ről: “Mindeneket könnyen eladhatunk, mert a Duna mellett lakunk,
és királyi partroly vagyon az helységünkben.” Ide látogattak vásá-
rozni négyórányi távolságból Nagyölved és nyolcórányi távolság-
ból Bart úrbéresei. A vásározó helyek mellett a helyben történő el-
adás is hozott magával bizonyos haszonvételi lehetőséget. A szőlő-
termelő községek sora adta el helyben a bort. “Borainkat …kön-
nyen eladhatjuk helyben is” – vallották Alsóbéla szőlősgazdái, s hoz-
zájuk hasonlóan Farnad, Köbölkút, Nagyölved és Kisújfalu lakói is.
Néhány község úrbéresei Szentbenedek mezővárost is megemlítik
vásározó helyül, amely akkoriban az esztergomi káptalan földura-
ságához tartozott. A kuralliak egy óra járást mondanak e Garam mel-
leti helytől, de Kétty és Bart lakói nyolc órát szekereztek, hogy el-
jussanak a vásárba. Bátorkesziről és Kisújfaluról több-kevesebb rend-
szerességgel a négyórányi járásra lévő Komárom vásárait látogat-
ták. Ők káposztát és kendert hordtak oda, de gyakorta hajtották fel
fölös jószágaikat is. Hasonlóan két úrbéres közösség, Magyarszöl-
gyén és Némtszölgyén lakói szekereztek boraikkal a bányavárosokba.
Sajnos, Gyiva és Karva lakói haszonvételeik felsorolása közben nem
nyilatkoztak vásározási szokásaikról, így nincs adatunk az általuk
látogatott vásárokról sem. Leszögezhetjük végül, hogy Esztergom
szabad királyi város mellet a Duna volt az, amely a megye belső és
külső forgalmában, kereskedelmében meghatározó szerepet töltött
be. Az úrbéres lakosok vallomásai alapján elmondhatjuk, hogy a me-
gyében néhány jelentősebb országos vásár és hetipiac mellett tavasztól
őszig vásározhattak az emberek a Dunán, amely a XVIII. század utol-
só harmadában nem csak városokat és országokat, de birodalma-
kat kötött össze, és a legfontosabb közlekedési, kereskedelmi út-
vonalnak számított.

Juhász Gyula

„...mert Esztergom és a Duna mellett lakunk”

Városi Művelődési Központ – Párkány
2007. szeptember 21. (péntek) 19.00 

FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR
Steinbeck: Egerek és emberek 

(színmű három felvonásban)
Belépődíj: 120,-Sk Nyugdíjasoknak: 80,-Sk

John Steinbeck Nobel-díjas amerikai regényíró 1937-
ben írta meg „Egerek és emberek“ című kisregényét,
amelyet később színpadra és filmre is adaptált. Sikere

azóta is változatlan, a film újra és újra képernyőre kerül
világszerte, színpadi megjelenése szinte mindig szívfac-
saró siker, a könyvtárak állandóan kint lévő darabja.
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Nincs új a Nap alatt, mondhatnánk rezignáltan, ami a szlo-
vákiai magyarság művelődési, továbbtanulási készségét ille-
ti. Már az eddig, Gyurgyik László, szociológus által közzé-
tett felmérésekből is nyilvánvaló, arányait tekintve mennyivel
kisebb a főiskolai képzettséggel, érettségivel, szakérettségi-
vel rendelkezők száma a hazai magyarok, mint a szlovákok
között. Mielőtt pálcát törnénk népességünk szélesebb réte-
geinek a szellemi javak megszerzésével szembeni elutasítá-
sa felett, vegyük figyelembe ennek kiváltó okait is. Máig nem
tudtuk kiheverni azt a lelki, erkölcsi traumát, ami a máso-
dik világháborút követően, jogfosztottságunk időszakában
ért bennünket. Akkor legelőször értelmiségünket bénították
meg, majd felszámolták azt. Azután fél évszázadig hallgat-
ni kellett erről. Közben, aki a városba került, akár dolgoz-
ni, akár tanulni, a legtöbbször már örökre elhagyta szülő-
földjét, s megvált anyanyelvétől is. Az otthonmaradásért ele-
ve feladták a szülők gyermekeik taníttatásának álmát, tervét.
Annál is inkább, mert anyagiakban mérve a szellemi mun-
kát végzők, a magasabb képzettséget szerzett értelmiségiek
jövedelme – az előző társadalom ötvenéves időszakában –
messze elmaradt a kétkezi munkát végzők, szakmunkások be-
vétele mögött. Az azóta eltelt közel húsz év a régióinkra zú-
duló munkanélküliséggel, megélhetési gondokkal nem ala-
kíthatott ki éppen az érintett rétegekben más meggyőződést.
A szlovák-magyar határ menti régiókban a munkaerő-mig-
rációt vizsgáló kérdőíves felmérés még árnyaltabbá tette a
nyugtalanító képet, amely szemléletünket, helyzetünket ma
jellemzi. A kérdés az volt, mire szeretné fordítani magyar-
országi munkavállalásból származó (leendő) jövedelmét: a./
a mindennapi megélhetés biztosítására (pl. a háztartási kia-
dások fedezése), b./ tartós fogyasztási cikkek beszerzésére (mo-
dern háztartási eszközök, műszaki elektronika), c./ sze-
mélygépkocsi vásárlására, d./ ingatlanvásárlásra, építkezés-
re, nagyobb tatarozásra, e./ szórakozásra, üdülésre, utazás-
ra, f./ hosszú távú befektetésre (vállalkozás indítása, fenn-
tartása, részvényvásárlás), g./ saját (esetleg gyermekei) to-
vábbtanulásának finanszírozására, h./ felhalmozott adóssá-
gainak rendezésére. „Döntő mértékben a közvetlen egzisz-
tenciális-szociális szempontok játszanak szerepet, amit az az
adat bizonyít a legszemléletesebben, hogy a megkérdezettek
napi kiadásukra, jövedelmüket a többi lehetséges felhasználási
célnál tízszer nagyobb arányban kívánják elkölteni teljes mér-
tékben (20,3%). Mindez a „részben igen” válaszokkal
együtt 87,5%-ot tesz ki, ami egyértelműen az egyéb vonat-
kozásban már említett kényszerjelleget bizonyítja a többség
munkavállalási szándékainak motivációiban.” Míg a 45 év
fölötti korosztály tagjai, az általános és szakiskolát végzet-
tek, a szakma nélküliek, az elváltak, a keleti régió lakosai,
a munkanélküliek, valamint a szegény és alsó-középhez tar-

tozók kivétel nélkül negatívan (átlag alatti mértékben) vi-
szonyulnak mindegyik hosszú távú jövedelem-felhasználási
kategóriához, addig több társadalmi réteghez tartozók ki-
zárólag pozitívan. Ezek a következők: a 26-35 éves kö-
zépkorosztály tagjai, az érettségizettek és a diplomások, a ma-
gasan kvalifikált foglalkozást űzők, az anyagi helyzet szerint
két felső kategóriába tartozók, a családosok, valamint a fér-
fiak. Az idézett nagyfokú különbségek már meglévő, egy-
mástól minőségileg homlokegyenest különböző életstraté-
giákat illusztrálnak, melyek között a távolság a jövőben vár-
hatóan nem csökkenni, hanem tovább nőni fog. Ezt legin-
kább a magyarországi jövedelmeket oktatási továbbtanulá-
si célokra – tehát a jövőben konvertálható szaktudás meg-
szerzésére – felhasználni kívánók megoszlása példázza.
Eszerint: míg az utóbbi felsorolt, átlag fölötti mértékben hosz-
szú távú befektetés-orientált rétegek tagjai saját vagy gyer-
mekeik iskoláztatására 53,9 – 66,3%-ban fordítanának Ma-
gyarországon megkeresett erőforrásokat, a „leszakadó” al-
csoportokhoz tartozók esetében ez az arány mindössze
22,1-33,5%. A különbség mintegy két-háromszoros, ami –
tekintettel arra, hogy a tárgyalt vonatkozásban a munkapi-
aci esélyek szempontjából létfontosságú elem, a konvertál-
ható szaktudás megalapozásáról van szó – jelenleg még be-
láthatatlan, ám akár visszafordíthatatlan hátrányt is generálhat
az érintett rétegek jövőbeli munkavállalási kilátásainak te-
kintetében.

A magyarországi munkavégzésből származó jövedelem-fel-
használási stratégiák tehát egy szociálisan kettészakadóban
lévő felvidéki magyar társadalmi rétegstruktúrát tárnak
elénk, melynek további – az eddigiekben nem érintett, ám
az adatokból úgyszintén kiolvasható – lényegi sajátossága,
hogy a bemutatott, egymástól távolodó két pólus között mar-
káns átmeneti alstruktúrák nem találhatók. A jelenlegi
munkapiaci, illetve szociális helyzetre tehát a vizsgált népesség
alapvetően kétféle reakcióval válaszol: többségében a köz-
vetlen napi túlélést szolgáló szükségletek kielégítésére kon-
centrál, míg a távlati célokat preferáló, anyagi, illetve humán
tőkebefektetés-orientált magatartás csupán és/vagy részben
a társadalmi ranglétra felső tartományában lévőket jellem-
zi.” – állapítja meg a Dobos Ferenc vezetésével végzett, leg-
frissebb kutatási jelentés. Mielőtt bekövetkezne a „belátha-
tatlan és visszafordíthatatlan” (mint egy herderi jóslat!), meg-
lévő intézményeinknek, fórumainknak fel kell tenniük a kér-
dést, és meg kell találniuk a választ, mi a teendő, hogy a 21.
század első évtizedében ne fogyjon tovább szellemi elitünk
amúgy sem széles rétege, s ha gyarapodik, nekünk (is) gya-
rapodjék, hazai magyar népességünket megtartó szándékkal.

H. Mészáros Erzsébet 
(Forrás: Szabad Újság)

Ami még beláthatatlan – ám visszafordíthatatlan

Hatvanhárom évvel ezelőtt, 1944 decemberében morzsoló-
dott fel a Szent László Hadosztály Szalka és Letkés határában.
A javarészt fiatalokból álló hadosztály a kiképzés után az Ipoly-
parti települések közelében esett át a tűzkeresztségen, az oro-
szokkal megvívott csatát csupán egyetlen katonája élte túl. A tisz-
teletükre felállított emléktábla felszentelésének 13. évforduló-
ján, június végén tartott megemlékezést a Szent László Hadosztály
Baráti Kör, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, valamint
a két érintett egyházközség és falu vezetése és lakói. Az emlék-
nap a veteránok beszámolóival kezdődött Letkésen, majd a he-
lyi sportpályán ejtőernyős ugrásokkal folytatódott. Ezt követően
istentisztelet zajlott a szalkai templomban, majd a helyi teme-
tőben a résztvevők megkoszorúzták a csatában elhunytak sírjait.

Porkolap Miklós, volt repülős tiszthelyettes beszédében elmondta,
hogy 1944 karácsonya nem a szeretet ünnepeként, hanem az
ágyúdörgéstől, a gyilkos „ólomfecskéktől” való rettegés napja-
ként maradt meg az emberek emlékezetében. Porkolap a meg-
emlékezés hagyományának fontosságára figyelmeztetett, mert
„a múltnak nem szabad feledésbe merülnie”. A Szent László Had-
osztály a letkési hídfőt védte. Az elesettek a két falu temetőjé-
ben nyugszanak. Karácsony másnapján a helyiek összeszedték,
majd tömegsírba temették az elesett katonák holttestét, így tet-
ték lehetővé azt, hogy a emlékük ne csak az emberek emléke-
zetében, hanem Szalka és Letkés temetőjében is örökre meg-
maradjon.

Szép Éva (Forrás:Hídlap.net)

A Szent László Hadosztályra emlékeztek
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Testvérlapunk/Partnerské noviny: Esztergom és Vidéke
Főszerkesztő/Šéfredaktor: Bencze Cs. Attila

Roboti prichádzajú...
TRANSFORMERS (USA, 2007)
Réžia: Michael Bay, hrajú: Shia LaBeouf, Megan Fox   
Na začiatku boli nenápadné hračkárske autíčka, ktoré v sebe

ukrývali dômyselných mimozemských robotov – dobrých Au-
tobotov a zlých Decepticonov. Pod taktovkou režiséra Micha-
ela Baya (Armageddon, Ostrov) títo gigantickí roboti
prichádzajú na našu planétu, aby tu vybojovali rozhodujúci
bitku o ukrytú Praiskru, pomocou ktorej by Decepticoni oživili
pozemské stroje a vyhubili ľudstvo. Transformers, to je pre-
dovšetkým veľkolepá vizuálna paráda plná špičkových počíta-
čových trikov, efektných výbuchov a scén, ktoré uchvátia aj
zarytých pacifistov bez vodičského preukazu.

Mrazivý príbeh o priateľstve a zrade
ZÁPISKY O ŠKANDÁLE (Veľká Británia, 2006)
Réžia: Richard Eyre, hrajú: Judi Dench, Cate Blanchett      
Zatrpknutá samotárska učiteľka na chátrajúcej londýnskej

strednej škole Barbara sa skamaráti s novou posilou učiteľského
zboru, mladou a príťažlivou výtvarníčkou Shebou. Sheba sa zdá
byť presne tou spriaznenou dušou a verným priateľom, akého
Barbara vždy hľadala a príliš sa na ňu upne. Mladá učiteľka sa
však ľahkovážne zapletie so svojím študentom, čo despotická
Barbara považuje za najväčšiu zradu a začne Shebu vydierať a
vynucovať si stále viac jej času a pozornosti. Barbarina zvráte-
nosť a zloba jej stále viac zahmlievajú realitu – starnúca žena po-
maly prichádza o rozum. Veľmi intenzívny, miestami až trochu
temný psychologický triler s vynikajúcim scenárom, podmani-
vou hudbou a excelentnými hereckými výkonmi.                        

Láska, drogy a šansóny
EDITH PIAF (Francúzsko, VB-ČR 2007)
Réžia: Olivier Dahan, hrajú: Marion Cotillard, Gérard 

Depardieu  
Väčšina geniálnych umelcov máva úplne pekelný život. A

slávna Edith Piaf s postavou škriatka a hlasom, s ktorým by
mohla poľahky aj skaly lámať, nebola výnimkou. Vo filme ju
spoznáme ako vyhúknuté dievčatko, ktoré si zarábalo s otcom
na ulici, ale aj ako zamilovanú mladú ženu, či nakoniec ako
slávnu speváčku, ktorá sa rúti do záhuby, kam ju nezadržateľne
vťahuje jej drogová závislosť. Druhou hlavnou "postavou" filmu
sú nezabudnuteľné šansóny, pôvodné nahrávky samotnej
umelkyne.

Sny plné (holywoodských) hviezd
KRÁSNE SNY (USA-VB 2007)
Scenár a réžia: Jake Paltrow, hrajú: Gwyneth Paltrow, Pe-

nélope Cruz 
Debutujúci režisér Jake Paltrow obsadil do svojej celovečer-

nej prvotiny hneď dve prvotriedne herečky Penélope Cruz a
vlastnú sestre Gwyneth. Obe stvárňujú v tejto snovej tragiko-
médii priateľky tridsiatnika Garyho (Martin Freeman), ktorého
život práve uviazol na mŕtvom bode. Gary svoju partnerku
vníma už iba ako akúsi šedú myšku, reálny svet okolo mu pri-
padá príliš všedný a nezaujímavý a tak uniká do sveta snov. A
práve tu stretáva svoju druhú "snovú" priateľku, krásnu Pené-
lope. Nakoniec samozrejme príde na to, že živá priateľka je
predsa len lepšia ako tá vysnívaná. 

Prehľad zaujímavých titulov pre vás pripravila: Eva Sadloňová

UPOZORNENIE
Kino DANUBIUS oznamuje všetkým filmovým priaznivcom,

že v dňoch od 29. septembra do 5. októbra bude zatvorené z dô-
vodu vykonávania pravidelnej technickej údržby.

Pozvánka do kina Danubius na septembrové hity strieborného plátna

D a n u b i u sD a n u b i u s
Septermer 2007 Szeptember

K i n o  –  M o z i

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

1-2. MAHARAL – Tajomstvo talizmanu (Bára Seidlová, Bořivoj Navrátil, M. Kramár)
4-5. Kvaska (Filip Tomsa, Lucie Vondráčková, D. Landa, J. Korn, R. Hrušínsky najml.)
6-7. Zvádzanie neznámeho
8-9. Transformers (Shia LaBeouf, Megan Fox, Jon Voight, John Turturro)
11-12. Vratné láhve (Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Jiří Macháček) 
13-14. Edith Piaf (Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Gérard Depardieu)
15-16. Fraktúra (Anthony Hopkins, Ryan Gosling)
18-19. Krásne sny (Martin Freeman, Gwyneth Paltrow, Penélope Cruz, Danny DeVito)
20-21. Zápisky o škandále (Judi Dench, Cate Blanchet)
22-23. Harry Potter a Rád Fénixa (detské predstavenie) – začiatok od 18.00 hodine!!!
25-26. Nové Francúzko (Marion Cotillard, Clotilde Courau, Gérard Depardieu)
27-28. Krv ako čokoláda (Agnes Bruckner, Hugh Dancy, Olivier Martinez, Kata Dobó)

Od 29. septembra do 5. októbra 2007 DOVOLENKA
2007. szeptember 29-től október 5-ig SZABADSÁG

Avízo na október:
Divoké vlny (detské predstavenie) · Vydáš sa a basta! 

Dobrú chuť (detské predstavenie) · Miss Potter
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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.

Szeretne egy jó könyvet?
Ne tegyen mást hívjon minket ,vagy nézzen be 
web-áruházunkba és válasszon kedvére! A 
nálunk kapható könyvek garantáltan a leg-
olcsóbbak Szlovákiában! Nem hiszi?
Tegyen egy próbát , meglátja MEGÉRI!!!

info: 0905 168 337
www.ezokincs.com

Dňa 30. 7. 2007 uplynulo päť rokov odvtedy, čo
nás po ťažkej chorobe naveky opustil manžel,

otec a dedko 
ĽUDOVÍT MIKUŠ (*1939) 

Tí, čo ste poznali tohto skromného a vždy
veselého človeka, venujte mu prosím tichú

spomienku.
Manželka, dcéry a vnúčatá

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 29-én,

halálának első évfordulóján 

BLAHÁK ZOLTÁNRA

Emlékét örökké szívében őrző 

édesanyja és bátyja

Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírodra tehetünk. 
Könnycsepp gördül végig az arcunkon, mert hiányzol nagyon.

S veľkou bolesťou v srdci ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavený súcit a kvetinové dary, ktorými

sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ nad stratou našej zosnulej 
IVETY MIKUŠOVEJ 

ktorá nás navždy opustila dňa 24. augusta 2007 vo veku 36 rokov
svojho života. 

Smútiaca rodina

Tak veľmi tu s nami chcela žiť, ale jej srdce už nevládalo biť. Bolesťou
unavená zaspala, zanechala všetko, čo tak rada mala. Nech spí sladko,

sníva svoj sen, v modlitbách sme pri nej každučký deň. 

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk 

PÁSZTOR PÉTERRE (1969-2002) 

halálának ötödik évfordulóján.

A gyászoló család

Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, 
hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen.

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, szomszédnak, munkatársnak,

ismerősnek és barátnak, akik 2007. május 25-én
elkísérték utolsó útjára, a párkányi új temetőbe szerető

édesanyánkat, lányunkat, testvérünket
BAJTEK (SZÜL. ĎUROVIČ) GABRIELLÁT

akit a kegyetlen halál életének 48. évében ragadott ki
szerettei köréből. Köszönjük, hogy jelenlétükkel,
virágaikkal és vigasztaló szavaikkal igyekeztek

enyhíteni fájdalmunkat.
A gyászoló család

Elfeledni Téged nem lehet, Mert Te voltál a jóság és a szeretet.

Szívünkben mély fájdalommal emlékeztünk

augusztus 3-án, halálának 10. évfordulóján

KOCSIS RUDOLF

mérnökre

Emlékét örökre megőrzi felesége és családja
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RicsiPress 2 - Junglebook 
Štúrovo, Hlavná 31 

Könyvek-Knihy 
Játék-Hra�ky 

Ajándék-Dar�eky

AKCIÓKKK!!!

- 50 % árengedmények!!! 

Magyarországi székhelyű vállalat,

ügyfélirányító berendezések

telepítéséhez

és szervizeléséhez keres munkatársakat.

(Szlovákia területére)

Követelmények:

- szlovák és magyar, vagy szlovák és
angol nyelvtudás

- elektroműszerészi vagy hasonló
szakmai végzettség

Spoločnosť so sídlom v Maďarsku, hľadá

spolupracovníkov na montáž

a údržbu zákazníckych terminálov na

území SR.

Požiadavky:

- znalosť slovenského a maďarského,
alebo slovenského a anglického jazyka

- výučný list, alebo podobné
stredoškolské vzdelanie v odbore

elektro

Információk/Informácie: +36 20

3864979, +421 915 607800

Novootvorená lekáreň Cityfarma na
Poliklinike (v priestoroch pri bufete)

ponúka nasledovné služby:

– lieky na predpis
– individuálna príprava liekov

– liečebná kozmetika
– odborné poradenstvo

aj s možnosťou založenia
ZÁKAZNÍCKEJ KARTY. Za body získané

cez zákaznícku kartu môžete získať
ľubovoľný darček z našej ponuky.

A Poliklinikán újonnan megnyílt
Cityfarma gyógyszertár (a büfé melletti

helységben) kínálata:

– gyógyszerek receptre
– egyedi készítésű gyógyszerek

– gyógykozmetikumok
– szaktanácsadás

A nálunk kiváltható ÜGYFÉLKÁRTYA
révén szerzett pontokért tetszése

szerinti ajándékot választhat
kínálatunkból.

Otváracie hodiny – Nyitvatartás:
Pondelok – Piatok:

Hétfő – Péntek: 
7,30 – 16,00

tel.: 036/7512 540
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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

Elő csalik – Živé návnady

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

• Predám stavebný pozemok v Štúrove pri kúpalisku Vadaš na stavbu RD, hotela, pen-
ziónu. Tel. a SMS: 0907-836 205
• Predám develóperovi alebo stavebnej firme stavebný pozemok v Štúrove pri kúpa-
lisku Vadaš na stavbu 5 radových rodinných domov. Tel. a SMS: 0907-836 205
•Kiadó egyszobás lakás Párkányban. 752-3836, 0918-588 394
•Bérbeadó 3-szobás lakás a Terasyn. 0908-151 701
•Bérbeadó 2-szobás lakás a Petőfi utcán. 0915-586 323
•TELJES INGATLAN KÍNÁLATUNK www.bluechipreality.sk
• Fürdőkádzománc felújítás: 0905-983 602
• Predám veľký 3-izbový družstevný byt 78 m2 s lodžiou na sídlisku Terasy II, 6
posch./7. Byt je čiastočne rekonštruovaný – murované jadro, dlažba v kúpeľni, nová sa-
nita, repasovaná kuchyňská linka v tvare L, bezpečnostné dvere, rolldor v spálni. Byt sa
predáva aj so zariadením, vrátane spotrebičov. K bytu prislúcha aj pivnica. Cena doho-
dou. Kontakt: +421 905 524 320
•Családi ház eladó Csatán, 1316 m2 5 szoba, konyha, mellékhelyiségek, víz, gáz.
0915/324 218
• Eladó Párkányban a Hegyfarkon vikkendház vörös fenyőből (1 szoba, konyha, pince).
A telken 300 tőke szőlő, gyümölcsfák. Közművesítés, villany, víz, 22 ár. 036/752 4983
• Predám v Štúrove na „Hegyfarku” chatu z červeného smreku (1 izba, kuchyňa, piv-
nica). Na pozemku 300 koreňov hrozna, ovocné stromy.  Elektrika, vodovod, 22 árov.
036/752 49 83
• Eladó YAMAHA PSS-31 szintetizátor nagyon jó állapotban. 036/752 49 83
• Predám syntetizátor YAMAHA PSS-31 vo veľmi dobrom stave. 036/752 49 83
• Eladó a bélai szőlőhegyen 10 ár magas vezetésű szőlő pincével, présházzal és kis gyü-
mölcsössel a szüret után. 0905/849 894.
• Predám v belianskom katastri vinicu s pivnicou, lisovňou a malým ovocným sadom
po oberačke. 0905/849 894

MINŐSÉG GYORSAN ÉS OLCSÓN!
RÝCHLO, LACNO, KVALITNE!

Filmről vagy digitális hordozókról elkészítjük
képeit – egy órán belül is!

CD-re égetés azonnal!

Digitális fényképek: 3,90
100 db felett: 2,90

IGAZOLVÁNYKÉPEK öt perc alatt 
vagy 24 órán belül!

Párkány, Szent Imre tér 19 (a templomnál), Tel: 036/7512 108

FOTO FLIPP FOTO
Express

SPÁJAME VÁS SO SVETOM 

V školskom roku 2007/08 pripravujeme nasledovné kurzy: 
 

� Angli�tina pre prvá�ikov 
� Angli�tina pre žiakov 

� Angli�tina pre stredoškolákov 
� Príprava na maturitu B a A - gramatika + konverzácie  

� Business English 
� Nemecký jazyk – za�iato�níci, príprava na maturitu 
� Španielsky jazyk – za�iato�níci, mierne pokro�ilí 

� Francúzsky jazyk - za�iato�níci 
� Slovenský jazyk pre maturantov 

 
 

na Hlavnej �. 31, nad butikom Tyrkys, oproti Miratti 
Kontakt: Mgr. K. Tungliová - 0905 584 989, teambridge@szm.sk 

 

ÚJ! – NOVÉ!

A
K
C
I
Ó

A
K
C
I
A



38 júl/august 2007Štúrovo a okolie Párkány és Vidéke

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

TTAAXXII

Q U I C K
NON STOP

00990088   775599   116666

Személyszállítás mikrobusszal is – 8 főig

Repterek akciós áron! – Letiská za akciové ceny!

MUNKALEHETŐSÉG!!!
Technikusokat, operátorokat

keresünk Budapestre hosszú

távú munkavégzésre, kiemelkedő

fizetéssel, juttatásokkal,

ingyenes buszjárattal. 

Tájékoztatót tartunk 2007.

szeptember.17-én, 10 órakor a

Munka-, Szociális és Családügyi

hivatal párkányi

kirendeltségének épületében, a

6. emeleten! Pályakezdőket is

várunk! 

Érd.: +36 70/566-3835 

• Kiadó Párkányban összkomfortos, berendezett szoba, saját konyhával, teljes fel-

szereléssel, fürdőszobával. Info: 0908/ 754 158

• Dáme do prenájmu garzonku. 0908/353 244

• Bérbeadok kétszobás lakást a Billa mellett. 5000 Sk + rezsi. Tel.: 0910/196 293.

• Autóbuszvezetői jogosítvánnyal (D) és gyakorlattal rendelkező munkatársat kere-

sünk magyar-szlovák nyelvtudással. Jelentkezni a 0905/874 085 telefonszámon

lehet. 
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Hlavná 43
Fő utca 43

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

Hlavná ulica 47 (vedľa Agrovarie)
Fő utca 47 (Az Agrovaria mellett)

Tel.: 0905/557 128

Nový školský rok je tu, príďte sa

naň zabezpečiť – za super ceny !!!

Itt az új tanév, vásárolja meg 

a tanszereket nálunk

a legkedvezőbb árakon !!!

Plastový riad na vaše gulášové a grilovacie

akcie – za najlepšie ceny v meste!

Műanyag edények gulyás- és grillpartikra

– nálunk a legelőnyösebb árakon!

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
Pre našich klientov hľadáme : byty, domy, pozemky ...

Z našej ponuky:

Tel: 036 / 759 71 25

Fax: 036 / 753 28 41

e-mail: tlackollar@stonline.sk

ŠTÚROVO
1 izbový družstevný byt v pôvodnom stave. Cena: 890 000.- Sk

3 izbový byt v OV na železnici. Cena: 800 000.- Sk
2 izbový byt v OV v pôvodnom stave. Cena: 1.050 000.- Sk

RD v okolí Štúrova
Nána – RD z hliny s veľkým pozemkom. Cena: 600 000.- Sk

Malá nad Hronom – RD z tehly, 3 izby, všetky IS okrem kanalizácie. 
Cena: 680 000.- Sk

Ľubá – RD z tehly/hliny, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, špajza, predsieň, všetky IS
okrem kanalizácie. Cena: 900 000.- Sk

Čata – RD z hliny, 3 izby, garáž, elektrika, voda. Cena: 290 000.- Sk
Kamenica nad Hronom – RD z tehly, 5+3 miestnosti, kúpeľňa, kuchyňa, špajza,

garáž, všetky IS, práčovňa, kotolňa. Cena: 1.990 000.- Sk
Strekov – RD nedokončený, poschodový, všetky IS okrem kanalizácie. 

Cena: 800 000.- Sk
Salka – RD z tehly, 5 izieb, kuchyňa, kúpeľňa, dielňa, garáž, záhrada. 

Cena: 1.260 000.-Sk

RD v Štúrove
RD / 9 izieb, 2 kuchyne, 2 kúpeľne, 2 garáže, dielňa, záhrada, všetky IS. 

Cena: 4.000 000.-Sk
RD / 5 izieb, kuchyňa, kúpeľňa, komora, kúrenie na elektriku. Cena: 2.790 000.- Sk

Pozemky v Štúrove
Záhrada, stavebný pozemok 720 m2. Cena: 450 000.- Sk
Záhrada, stavebný pozemok 875 m2. Cena: 900 000.- Sk
Záhrada, stavebný pozemok 913 m2. Cena: 550 000.- Sk
Záhrada, stavebný pozemok 1132 m2. Cena: 450 000.- Sk

THOMAS TWINtt
Made in Germany

17.999.-

15.999.-
- Inovatívna, viacstupňová technika

vodnej filtrácie
- Filter HEPA (umývateľný)

- Mikrofilter na vyfukovaný vzduch
- Certifikát pre alergikov

- Vyrobené v Nemecku
- Jednoduchá obsluha

- Príjemný a citeľne lepší vzduch v
miestnosti

- Konštantný 100%-ný sací výkon
- 100%-né odlučovanie peľov

- Bytový prach, roztoče, baktérie a
pod. sú odstraňované spolu so

špinavou vodou
- 99,999%-ná schopnosť zachytávania

prachu
- Bez nepohodlnej likvidácie a

dokupovania 
vreciek na zachytávanie prachu 

Vysávač na ochranu zdravia s certifik
átom

pre alergikov

Patentovaný systém vodnej filt
rácie 
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COCHER ELEKTRO

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191
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0949/207791 

tornosi naex.sk

K volacím programom Voľnosť si môžete
vybrať skvelé telefóny už od 1,-Sk

Hlavná 7, Štúrovo
Vchod cez
záhradkárske potreby 

Nseries Open Studio
Pozvánka na

Meghívó 

PROMO

AKCIÓRA

2007. szeptember

17-18-án

a COCHER

MOBIL Shop előtt

Prezentácia

modelov 

NOKIA N95 

a 

NOKIA N76

NOKIA N95

és 

NOKIA N76

készülékek

bemutatása

PROMO AKCIU

17-18. septembra

2007

pred obchodom

COCHER

MOBIL


